


Innowacyjne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa

Wyprzedzając innych

Drodzy Klienci i Partnerzy!

Misją wieloletniej działalności uvex safety group jest 
zapewnienie ludziom skutecznej ochrony w różnych 
dziedzinach ich aktywności. Zobowiązanie to 
wzmacnia naszą pozycję lidera na rynku innowacji 

przede wszystkim produkty i rozwiązania usługowe 
uvex safety.

Dążąc do zrównoważonego rozwoju naszych innowacji 
we wszystkich sektorach przemysłu, wprowadziliśmy 
strategiczny program zarządzania innowacjami 

prognozowanie rozwoju i wymagań rynku oraz 
zapewnienie ich realizacji poprzez zaangażowanie 
najnowszych technologii.

W ramach programu INTECT powołany został Zespół 
ds. Innowacji i Technologii, który tworzy strategiczne 
innowacje w zakresie wszystkich produktów uvex 
safety group. Program ten obejmuje badania naukowe, 
rozwój oraz ocenę potencjału określonych innowacji 

Naszą intencją jest także nieustanny rozwój 
kompetencji technologicznych uvex safety group, 

przez rynek krajowy i międzynarodowy.

Program INTECT zapewnia maksymalne 
zaangażowanie naszych klientów i partnerów – 
koncentrujemy się na tym, aby w ramach naszych 
produktów i usług uzyskiwać wymierną wartość 
dodaną, korzystną dla wszystkich stron tego procesu.

Wspólnym celem uvex safety group zawsze było 
doskonalenie misji firmy, a tym samym zapewnienie 
ochrony pracownikom na całym świecie. 

Z pasją realizujemy naszą misję, oferując inspirujące 
produkty i usługi.

Zaufanie naszych klientów ma dla nas ogromną 
wartość.
Dziękujemy.

The UVEX SAFETY GROUP GmbH & Co. KG  
Zarząd:

Stefan Brück (CEO)
Peter Buschmann
Stefan Wehner
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uvex to innowacyjny

dostawca systemów
markowych

Biznes  
to ludzie

Innowacja

o międzynarodowym doświadczeniu produkcyjnym

Zajmujemy się tworzeniem, produkcją oraz dystrybucją 
przemysłowych produktów ochronnych, które spełniają 
najwyższe standardy pod względem jakości,  

funkcjonalności oraz innowacyjności. Stosujemy koncepcję szeroko pojętej obsługi,  
co pozwala nam uzyskiwać dla naszych klientów na całym świecie wymierną 
wartość dodaną. Dokładamy starań, aby nasza firma była liderem innowacji 
w w sektorze innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony.

Jesteśmy świadomi odpowiedzialności ponoszonej przez naszą firmę jako 
producenta. W sposób efektywny staramy się zachować równowagę 
między zaangażowaniem na polu ekonomicznym, ekologicznym oraz 
społecznym. Aby zrealizować powyższe założenie, wyznaczyliśmy surowe 
standardy dla naszych zakładów produkcyjnych i produktów,  
które mają zastosowanie dla wszystkich partnerów 
wchodzących w skład naszej sieci.

Nasza działalność koncentruje się przede
wszystkim na ludziach. Celem naszej firmy jest 
zapewnienie ludziom ochrony. Naszym
pracownikom zapewniamy szansę rozwoju  
oraz osiągania kolejnych szczebli kariery 
w grupie międzynarodowej.

Podium zwycięzcy
to nasz ostateczny cel.

Zrównoważony
rozwój
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Jakość: 10 powodów, dla których uvex zajmuje pozycję lidera

Made by uvex

Dziesiątki lat doświadczeń firmy uvex w tworzeniu 
i produkcji środków ochrony osobistej pozwala nam 
na sprostanie indywidualnym wymaganiom naszych 
klientów i tworzenie rzeczywistej wartości dodanej.  
Nasi klienci na całym świecie potwierdzają, że produkty 
uvex zawsze spełniają ich wymagania jakościowe,  
a nasze usługi doradcze zapewniają wysoki poziom 
wiedzy specjalistycznej. Zaufanie, jakim nas obdarzają, 
niewątpliwie motywuje nas do pracy, w której każdego 
dnia spełniamy naszą obietnicę zapewnienia  
oczekiwanej jakości.

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Procesy i procedury we 
wszystkich zakładach 
produkcyjnych uvex uzyskały 
certyfikat ISO 9001:2008 
i podlegają corocznym auditom 
przeprowadzanym przez 
TÜV Süd.

BEZ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH
Zgodnie z rozporządzeniem REACH 
uvex nie stosuje żadnych substancji 
niebezpiecznych. Ponadto uvex 
zdefiniował swój własny wykaz 
zakazanych substancji szkodliwych.

STANDARDY SPOŁECZNE
uvex przestrzega standardów 
społecznych grupy uvex we wszystkich 
swoich zakładach produkcyjnych 
i zapewnia zgodność ze wspomnianymi 
przepisami w zakresie całego łańcucha 
dostaw.

BIZNES TO LUDZIE
uvex konsekwentnie doskonali swoje 
kompetencje doradcze, regularnie 
podwyższając kwalifikacje swoich 
pracowników we wszystkich 
dziedzinach pracy i rozwoju.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
uvex konsekwentnie koncentruje się na 
zapewnieniu zrównoważonego rozwoju we 
wszystkich swoich zakładach produkcyjnych. 
Wymaga to odpowiedzialnego 
wykorzystywania zasobów oraz ograniczenia 
strat do absolutnego minimum.
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NORMY
uvex spełnia wszystkie normy
odnoszące się do środków 
ochrony osobistej. Podczas 
procesu produkcyjnego 
przeprowadza się regularne 
kontrole.

KOMPETENCJE W OBRĘBIE SIECI
uvex prowadzi długotrwałą współpracę 
z wybranymi partnerami strategicznymi 
w celu wytwarzania produktów pośrednich 
i surowców. uvex zapewnia spełnienie 
wysokiej jakości wymagań przez 
pracowników tych zakładów.

ZAPEWNIENIE OCHRONY
uvex posiada certyfikat OHRIS/LV 21 
systemu zarządzania bezpieczeń-
stwem w pracy. W związku z tym  
we wszystkich swoich zakładach 
produkcyjnych uvex działa zgodnie 
z najwyższymi standardami 
bezpieczeństwa.

PROCES INNOWACJI
uvex kompleksowo zarządza procesami 
tworzenia produktu. Systematyczne 
doskonalenie i innowacje zapewniają wysoki 
poziom nowoczesnych rozwiązań i jakości 
w zakresie całego łańcucha wartości.

KOMPETENCJE W OBRĘBIE BADAŃ
W celu zapewnienia spójnej jakości produktu 
uvex pracuje we własnych laboratoriach 
działających w poszczególnych zakładach 
produkcyjnych. uvex nieustannie opracowuje 
metody i standardy przeprowadzania badań 
w ścisłej współpracy z wiodącymi instytucjami 
zewnętrznymi.

made
by
uvex
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Innowacja poprzez technologię

asortyment uvex

uvex i-performance

System produktu uvex i-performance 
wspiera naturalne ruchy ciała człowieka, 
ograniczając nacisk i naprężenia oraz 
podnosząc jednocześnie komfort 
użytkowania. Maksymalne osiągnięcia 
uzyskuje się dzięki policzalnym korzyściom 
naszych innowacyjnych artykułów 
ochronnych.

Biorąc pod uwagę najnowsze badania 
naukowe z zakresu fizjologii i technologii, 
produkty uvex i-performance są 
przedmiotem ciągłego doskonalenia 
doskonaleniu. Wymagania dotyczące 
wykonania podlegają nieustannym 
zmianom w myśl optymalnego połączenia 
komfortu, ergonomii i designu.

Strony 14/15, 64/65, 84/85, 
102/103, 130/131, 156/157, 
202/203, 266/267, 280/281
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Strony  
20/21, 69, 106, 168, 239

Strony 306/307
Strony  
26, 110, 180/181

uvex 3D to całkowicie nowy wymiar 
komfortu, wykonania oraz dopaso-
wania odzieży ochronnej. 

Zaawansowany ergonomiczny de-
sign sprawia, iż nasz innowacyjny 
system produktu cechuje się abso-
lutną wyjątkowością. Wszystkie 
produkty projektuje uvex, bazując 
na najnowszych odkryciach nauko-
wych, co pozwala na dopasowanie 
ich do anatomii człowieka w możli-
wie najlepszy sposób. Ponadto 
w celu zapewnienia optymalnego 
użytkowania, wszystkie produkty 
posiadają możliwość dostosowania 
ich do wymagań każdego 
użytkownika. 
Produkty uvex 3D, począwszy od 
obuwia ochronnego, a skończyw-
szy na hełmach ochronnych, są 
idealne w każdej sytuacji, dzięki 
czemu zapewniają jeszcze bardziej 
niezawodną ochronę.

uvex silver system obejmuje uvex 
sil-Air oraz kombinezony uvex 
jednorazowego użytku w systemie 
produktu uvex. 

Wysokowydajne maski ochronne 
zapewniają niezawodną ochronę 
nawet przy dłuższym użytkowaniu 
dzięki ich innowacyjnej technologii 
filtracyjnej oraz unikalnym właści-
wościom zapewniającym komfort. 

Opisane wyżej produkty idealnie 
uzupełniają asortyment kombine-
zonów uvex jednorazowego użytku, 
które poza ochroną przed brudem 
i pyłem zawierają również innowa-
cyjne materiały najnowszej techno-
logii w celu zapewnienia ochrony 
przed niebezpiecznymi wirusami 
i bakteriami. uvex silver system jest 
wysoce niezawodny – bezpieczeń-
stwo gwarantowane.

uvex climazone to nasza komplek-
sowa i niezwykle wygodna techno-
logia produkcyjna dla wszystkich 
rodzajów pracy oraz środowisk 
pracy. 

Biorąc pod uwagę najnowsze 
badania naukowe, uvex climazone 
zapewnia wybitne rozwiązania 
dla każdego miejsca pracy, bez 
względu na warunki klimatyczne 
czy działalność fizyczną podejmo-zy działalność fizyczną podejmo-
waną przez użytkowników. 

Doskonale połączone komponenty 
systemu pozwalają na zapewnienie 
wygody w każdej sytuacji oraz 
umożliwiają utrzymanie wydajności 
przez cały dzień roboczy.



8

kompetencje

„Marka stulecia”
uvex – partner wyjątkowy

uvex nie obawia się konkurencji

Najlepszą nagrodą za naszą pracę jest zadowolenie 
naszych klientów, niemniej cieszą nas wyróżnienia 
i nagrody, które otrzymaliśmy w ostatnich latach, 
w szczególności za potencjał innowacyjny oraz design. 

Pozycja lidera innowacji uvex wynika także z naszego 
udziału w regionalnej inicjatywie o nazwie „Niemcy – kraj 
pomysłów”, która uruchomiona została pod patronatem 
Prezydenta Federalnej Republiki Niemiec. Biorąc pod 
uwagę standardy niemieckie, firmę uvex ogłoszono  
„Marką stulecia”. W zakres tej marki wchodzą gogle 
narciarskie, które reprezentują całą kategorię produktu. 
Marka uvex zrodziła się z pracy jednej z najbardziej 
innowacyjnych małych i średnich firm w Niemczech 
i wielokrotnie uzyskiwała znak jakości TOP 100. Firma 
odniosła zwycięstwo w następujących kategoriach: 
„Marketing innowacyjny” (2009), „Innowacyjne procesy 
i organizacja” (2011) oraz „Innowator roku” (2013). 

Prestiżowe wyróżnienia, w tym „iF Product Design Award”, 
„Red Dot Design Award” oraz „German Design Award” 
potwierdzają, iż nasze produkty spełniają najwyższe 
wymagania w zakresie ergonomicznych kształtów 
i designu, a także udowadniają, że produkty funkcjonalne 
mogą mieć również atrakcyjny wygląd. 

W przyszłości nadal będziemy uczestniczyć w różnego 
rodzaju konkursach oraz projektach wyznaczających 
standardy w celu uzyskania bezstronnych opinii na temat 
naszych produktów, a także po to, aby przekonać się, 
jak potencjalni użytkownicy znajdują nasze produkty 
na tle wyrobów konkurencyjnych. 



2013 2013
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2012

2013

uvex pheos

uvex pheos

uvex pheos

uvex pheos alpine

uvex i-3

uvex i-3

uvex 1 Profas

uvex xact-fit
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uvex safety group (grupa bezpieczeństwa) oraz  
uvex sports group (grupa sportowa)

Dwa działy – jedna marka 

Nazwę uvex można odnaleźć nie tylko na produktach innowacyjnych 
z zakresu ochrony przemysłowej, lecz także w branży sportowej 
i aktywnego wypoczynku. Produkty wchodzące w skład grupy 
sportowej uvex obejmują gogle i kaski narciarskie, kaski rowerowe, 
sportowe artykuły ochrony oczu oraz kaski wykorzystywane 
w sportach motorowych. W ramach partnerstwa w sektorze 
międzynarodowego sportu na najwyższym poziomie uvex wyposaża 
ponad 1 000 zawodowych sportowców na całym świecie. 

Podobnie jak w miejscu pracy, produkty z branży sportowej muszą 
spełniać najwyższe wymagania dotyczące bezpieczeństwa, funkcjo-
nalności oraz komfortu użytkownika. Wymiana wiedzy pomiędzy tymi 
dwoma działami usprawnia nieustanny rozwój naszych produktów. 

Efektem tego są innowacyjne produkty, które cechuje pionierska 
technologia oraz niezawodna ochrona w każdej sytuacji, zarówno 
w zakładzie produkcyjnym, jak i na stoku narciarskim. 

Jako liderzy w swoim sektorze, uvex safety group oraz uvex sports 
group tworzą niezrównany zespół, z którym pewna jest każda 
wygrana. 

Jednym z przykładów innowacyjnego wykonania najwyższej klasy 
są gogle uvex downhill 2000 polavision pro ski, w których po raz 
pierwszy zastosowano dwie technologie soczewek  
najnowszej generacji.

uvex polavision + uvex variomatic = uvex polavision pro
Wszystkie zalety uvex polvasion oraz uvex variomatic połączone 
w jednych soczewkach. 
•  Ograniczony odblask
•  Przystosowanie do światła/

ciemności
•  Wyraźny obraz

•  Szybki czas reakcji
• Soczewki z powłoką
•  Stopniowe przyciemnianie 

soczewek

promienie światła odbijają się

automatyczne stopniowe przyciemnianie soczewek

promienie światła nie odbijają się

uvex downhill 2000 
polavision pro
łączą w sobie dwa przełomowe
rozwiązania technologiczne 



Okulary
ochronne
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Wiedza i doświadczenie 
w zakresie produkcji i technologii

uvex – światowej klasy dostawca systemów 
i rozwiązań bezpieczeństwa i higieny pracy 

Nasze zakłady produkcyjne, w których najnowsze 
technologie łączymy z siłą innowacji i wieloletnim 
doświadczeniem, koncentrują 80% produkcji 
całkowitej netto. Nasze systemy zarządzania 
jakością spełniają najwyższe wymagania, 
a wszystkie zakłady produkcyjne posiadają 
certyfikaty zgodne ze standardami zarządzania 
jakością ISO 9001:2008.

W swojej głównej siedzibie, w bawarskim mieście 
Fuerth, grupa uvex safety koncentruje swoje 
działania i wiedzę na okularach i goglach 
ochronnych, okularach korekcyjnych i ochronie 
przed promieniami lasera, tak aby stworzyć 
niepowtarzalne centrum kompleksowej 
ochrony wzroku.
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Wiedza i doświadczenie 
w zakresie produkcji i technologii

Zespół ds. rozwoju produktów uvex 
opracowuje nowe rozwiązania i pracuje 
nad wprowadzeniem ich do produkcji. 
Wszystkie produkty uvex przewyższają 
wymagania norm.
Właściwości mechaniczne i optyczne 
produkowanych przez nas wyrobów 
podlegają regularnym badaniom 
w naszym laboratorium, a nasze 
niepowtarzalne i wysokowydajne 
systemy powłok opracowujemy 
i produkujemy we własnym zakresie.

Standardy jakości grupy uvex safety 
stanowią przykład kluczowego elementu 
naszej misji ochrony środowiska, która  
jest wiążąca na wszystkich 
płaszczyznach naszej działalności  
i która stanowi nierozłączną część 
polityki firmy.
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System produkcji uvex i-performance wspiera 
naturalne ruchy ciała człowieka, ograniczając 
nacisk i naprężenia przy jednoczesnym
podniesieniu komfortu.

Produkty podlegają nieustannemu procesowi
doskonalenia na podstawie najnowszych badań
fizjologicznych i technologii, zapewniając tym 
samym maksymalną wydajność oraz wymierne 
zalety produktu.

Nowa definicja wykonania 

Wyższy poziom 
ochrony 
i wyposażenia

uvex i-performance
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uvex i-3 AR
Oczy szeroko otwarte
uvex i-3 AR to innowacyjne okulary ochronne z powłoką antyrefleksyjną 
po obu stronach szybek. Przewodnictwo świetlne zapewnia doskonałą
widoczność w każdej sytuacji, na przykład podczas odczytu parame-
trów testów lub podczas pracy przy wysoko refleksyjnych komponen-
tach. Wzrok mniej narażony jest na obciążenia, a użytkownik może się 
łatwiej skoncentrować.

Takie okulary są odpowiednie w szczególności dla stanowisk pracy, 
gdzie oświetlenie sztuczne łączone jest z oświetleniem naturalnym. 
W połączeniu z wyjątkowymi właściwościami użytkowania, model 
uvex i-3 AR posiada wszystkie elementy wymagane dla okularów 
ochronnych, które cieszą się popularnością wśród użytkowników. 
Okulary te zapewniają ostry obraz w każdej sytuacji.

bez powłoki  
antyrefleksyjnej

uvex i-3 AR

Powłoka
Powłoka antyrefleksyjna po obu stronach szybek
zapewnia 100% ochronę przed promieniowaniem 
UV 400. Powłoka ta posiada współczynnik trans-
misji wyższy niż 96,5%, co oznacza, iż rozprasza-
nie refleksów jest efektywnie blokowane.

Noski
Dzięki niezwykle miękkim i regulowanym
noskom Softflex okulary nie ześlizgują się 
i pozostają wygodnie osadzone na nosie.

Kąt pochylenia zauszników 
Regulowany kąt pochylenia zauszników pozwala 
na elastyczne dopasowanie ich do indywidual-
nych wymagań i umożliwia optymalną ochronę 
oczu. Końcówki zauszników Softflex zapewniają
bezpieczne i bezuciskowe dopasowanie.

Transmisja (przezroczystość)
Dzięki powłoce antyrefleksyjnej model uvex i-3 
AR uzyskuje wyższy współczynnik transmisji niż
okulary ochronne z zastosowaniem zwykłej
technologii powlekania, zapewniając jednocze-jednocze-
śnie doskonałą widoczność bez refleksów.

uvex AR – maksymalna  
ochrona UV  
o doskonałej transmisji

> 96,5%
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Właściwości · Przyciemnianie szybek

Technologia

UV 400
Wszystkie szybki wykonane z poliwęglanu 
zapewniają 100% ochronę przed promienio-
waniem UV do 400 nm bez względu na za-
barwienie szybek.

Odpowiednie do użytku z okularami korekcyjnymi 
Specjalna budowa eliminuje punkty nacisku.

Lekkość
Ultralekkie okulary zapewniające stały komfort
użytkowania
Tak lekkie, że można je nosić przez cały dzień.

Indywidualny kąt pochylenia zauszników
Regulowany kąt pochylenia zauszników gwarantuje
dopasowanie okularów ochronnych uvex do każdego
kształtu głowy, zapewniając tym samym większe
zadowolenie użytkownika.

Najwyższa jakość optyczna zgodnie z normą 
EN 166 (1 klasa optyczna)
Brak zniekształceń zapobiega oznakom zużycia.
Idealne do nieprzerwanego użytkowania w sytu-
acji wyjątkowo wysokiego obciążenia wzroku.

Indywidualna regulacja długości 
Wielopozycyjność oraz regulacja długości 
zauszników okularów uvex zapewniają indywidualne 
i dogodne dopasowanie.

Wysoki poziom ochrony przed uderzeniami
Poliwęglan o wysokiej odporności na uderzenia 
dla maksymalnej ochrony przed wszelkimi 
ryzykami mechanicznymi zgodnie z normą 
EN 166.

uvex quattroflex 
Cztery miękkie elementy wokół wrażliwego
obszaru ucha zapewniają wygodne dopasowanie,
eliminując punkty ucisku.

OEM
Okulary ochronne uvex dopasowane do potrzeb
klienta – środki ochrony osobistej z logo Państwa
firmy. Więcej informacji na ten temat można
uzyskać u doradcy handlowego.

uvex duo-flex
Unikalne i opatentowane miękkie elementy na
zausznikach dopasowują się idealnie do każdego
kształtu głowy, zapobiegając jednocześnie uciskowi
za uszami.

Przyciemnianie Ochrona Oznaczenie Transmisja Norma Właściwości oraz zastosowanie 

AR (antyrefleks) UV 2(C)-1.2 > 96,5% EN 166 
EN 170

–   środowisko pracy z mocnym światłem lub światłem umieszczonym nad głową,  
odblaskiem lub oświetleniem mieszanym

– ogranicza refleksy

przezroczysty UV 2(C)-1.2 ok. 91% EN 166 
EN 170

– środowiska pracy o niskim odblasku lub bez oślepiającego odblasku

bursztynowy UV 2(C)-1.2 ok. 85% EN 166  
EN 170

– niedostatecznie oświetlenie na stanowisku pracy (lepszy kontrast)

jasnoniebieski UV 2(C)-1.2 ok. 85% EN 166 
EN 170

– zmienne warunki oświetlenia
– stanowiska pracy z ekstremalnie jasnym oświetleniem

jasnozielony UV 2-1.7 ok. 51% EN 166 
EN 170

– laboratoria ze sztucznym światłem UV

variomatic UV 5-1.1<2 15 – 84% EN 166 
EN 172

– zmienne warunki oświetlenia (jasno/ciemno)

lustrzane
srebrne

UV 5-1.7 ok. 48 – 56% EN 166  
EN 172

– zmienne warunki oświetlenia (jasno/ciemno)

szary UV 5-2.5 ok. 23% EN 166 
EN 172

– filtry słoneczne (ochrona przed odblaskiem)
– pełno zakresowe rozpoznawanie koloru

brązowy UV 5-2.5 ok. 20% EN 166 
EN 172

– filtry słoneczne (ochrona przed odblaskiem)
– pełno zakresowe rozpoznawanie koloru
– lepszy kontrast

Przyciemnianie Ochrona Filtr Transmisja Norma Właściwości oraz zastosowanie 

filtr
spawalniczy
zielony

UV + IR 1.7 / 2 / 3 /  
4 / 5 / 6

43 – 1% EN 166 
EN 169

– ochrona przed IR oraz promieniowaniem UV
–  zminimalizowane ryzyko uszkodzeń na skutek działania iskier spawalniczych

filtr
spawalniczy
szary

UV + IR 1.7 / 3 / 5 / 6 43 – 1% EN 166 
EN 169 
EN 172

–  ochrona przed IR oraz promienio-
waniem UV

–  zminimalizowane ryzyko uszkodzeń 
na skutek działania iskier spawalni-
czych

– doskonałe rozpoznawanie kolorów

–  do użytku jako szybki przeciwsłoneczne lub 
spawalnicze

–  trwała odporność na zaparowywanie po 
stronie wewnętrznej oraz niezwykle wyso-
ka odporność na zadrapania po stronie ze-
wnętrznej

W okularach ochronnych uvex wykorzystano następujące materiały:
PC = poliwęglan CA = octan celulozy VG = szkło laminowane (przezroczyste) oraz
G = szkło HG = szkło hartowane szkło laminowane do filtrów spawalniczych
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Oznaczenia i normy

Identyfikacja producenta

Numer normy EN

Obszary zastosowania (jeśli dotyczy)

Oznaczenie certyfikatu

Symbol odporności na cząstki osiągające wysoką prędkość 
(jeśli dotyczy)

Przeznaczenie Opis obszarów zastosowania

brak ogólne wykorzystanie nieokreślone ryzyka mechaniczne, ryzyka na skutek działania UV lub widoczne

3 ciecze ciecze (krople i bryzgi płynu)

4 duże cząstki pyłu pył o uziarnieniu > 5 μm

5 gaz i drobne cząstki pyłu gaz, opary, para wodna, dym i pył o uziarnieniu < 5 μm

8 łuk elektryczny zwarciowy łuk elektryczny z powodu zwarcia w sprzęcie elektrycznym

9 „metal płynny i gorące ciała stałe” bryzgi metalu ciekłego oraz przenikanie gorących ciał stałych

Wytrzymałość mechaniczna

brak bez wytrzymałości mechanicznej (wyłącznie dla filtrów)

S podwyższona wytrzymałość (wyłącznie dla filtrów)

F wytrzymałość na uderzenia z niską energią (45 m/s)

B uderzenia ze średnią energią (120 m/s)

A uderzenia z wysoką energią (190 m/s)

Numery skali (wyłącznie dla filtrów)

Oznaczenie producenta

Klasa optyczna

Oznaczenie wytrzymałości mechanicznej (opcjonalnie)

Symbol braku przyczepności metalu ciekłego oraz  
odporności na przenikanie gorących ciał stałych (opcjonalnie)

Symbol odporności na uszkodzenia powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie) 

Symbol odporności na parowanie (opcjonalnie)

Oznaczenie certyfikatu

Oznaczenie na szybkach

Oznaczenie na oprawie

Wytrzymałość mechaniczna

brak bez wytrzymałości mecha-
nicznej (wyłącznie dla filtrów)

S podwyższona wytrzymałość  
(wyłącznie dla filtrów)

F wytrzymałość na uderzenia  
z niską energią (45 m/s)

B uderzenia ze średnią energią 
(120 m/s)

A uderzenia z wysoką energią  
(190 m/s)
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technologia

uvex optidur · uvex infradur

Technologia powlekania

Szybki pokryte powłoką uvex optidur posiadają
identyczne właściwości po obu stronach

Szybki z powłoką infradur zapewniają optymalną ochronę
przed promieniowaniem podczerwieni

Szybki pokryte warstwą uvex optidur NCH są ekstremalnie odporne 
na zarysowania i chemikalia. Poprzez system nanotechnologii znacznie
zwiększają swoje właściwości non-stick, co sprawia, że czyści się je
łatwiej. W rezultacie zabrudzenia na bazie wody i oleju dają się łatwo 
usunąć.

Szybki spawalnicze z powłoką uvex infradur PLUS chronią przed
promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym oraz przed 
odblaskiem. Powłoka ta minimalizuje uszkodzenia spowodowane 
przez odpryski spawalnicze.

Szybki pokryte powłoką optidur 4C PLUS są odporne na zarysowania i na 
zaparowywanie po obu stronach, zachowując jednocześnie właściwości
antystatyczne. Powłoka odporna na zaparowywanie jest trwała.

Szybki z powłoką uvex infradur AF posiadają szare filtry spawalnicze chro-
niące przed promieniowaniem UV i IR oraz przed odblaskiem. Zapewniają 
także doskonałe rozpoznawanie kolorów zgodnie z normą EN 172. Gwaran-
towane stałe właściwości niezaparowywania od wewnątrz i ekstremalnej 
odporności na zarysowania na zewnątrz minimalizują ryzyko powstawania 
wypaleń spowodowanych przez odpryski spawalnicze.

Szybki z powłoką uvex variomatic reagują na światło, zapewniając 
optymalną widoczność poprzez automatyczne przyciemnianie w ciągu 
10 sek. oraz powrót do pierwotnego zabarwienia w ciągu 30 sek. Szybki 
posiadają ochronę przed odblaskiem. W szczególności sprawdzają się 
w pracy wymagającej częstego wychodzenia z pomieszczenia na zewnątrz 
oraz przechodzenia z ciemnego pomieszczenia do jasnego.



uvex supravision extreme

uvex supravision performance

uvex supravision HC-AF
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technologia

uvex supravision

Technologia powlekania

Szybki z powłoką uvex supravision – odporność na zaparowywanie 
od wewnątrz oraz ekstremalna odporność na zarysowania na zewnątrz

Szybki z powłoką uvex supravision HC-AF posiadają właściwości zapobiegające zaparowywaniu 
po stronie wewnętrznej okularów oraz ekstremalną odporność na zarysowania od strony 
zewnętrznej. Są one również odporne na działanie substancji chemicznych. Efekt czystości 
zapewniony przez nanotechnologię sprawia, że szybki dają się niezmiernie łatwo wyczyścić i stają 
się mniej podatne na zabrudzenia.

Szybki z powłoką uvex supravision performance są odporne na zarysowania po stronie zewnętrznej 
i odporne na zaparowywanie po stronie wewnętrznej, poza tym są dwa razy mocniejsze od szybek 
z powłoką uvex supravision HC-AF. Powłoka odporna na zaparowywanie jest trwała. Efekt czystości
zapewniony przez nanotechnologię sprawia, że szybki dają się niezmiernie łatwo wyczyścić i stają się
mniej podatne na zabrudzenia. Powłoka ta sprawdza się idealnie przy nagłym wystawieniu na działanie
kondensacji oraz przy konieczności częstego czyszczenia szybek.

Szybki z powłoką uvex supravision extreme są odporne na zarysowania po stronie zewnętrznej 
i odporne na zaparowywanie po stronie wewnętrznej. Zaparowywanie szybek nie jest możliwe, 
gdyż powłoka nigdy nie osiąga punktu nasycenia. Szczególnie odpowiednie do pracy przy 
warunkach wysokiej wilgotności powietrza oraz długotrwałego wystawienia na działanie procesu 
kondensacji.

uvex supravision HC-AF: 
odporne na zaparowywanie 
po stronie wewnętrznej…

…odporne na zarysowania 
po stronie zewnętrznej

Czas

16 sek.

32 sek.

 ∞

Okres odporności na zaparowywanie
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Nowy poziom doświadczeń użytkownika

uvex i-3

Strefa elastyczna
zauszników
Regulowana strefa 
elastyczna zauszników 
zapewnia idealne 
dopasowanie uvex i-3 
zarówno do twarzy 
wąskiej, jak i szerokiej.

Miękkie końcówki
zauszników 
Solidny chwyt w każdej 
sytuacji: miękkie koń-
cówki zauszników Soft-
flex gwarantują bez-
pieczne, stabilne i bezu-
ciskowe dopasowanie.

Ergonomicznie
zaprojektowana część
ochronna nad brwiami
Komfortowe dopasowa-mfortowe dopasowa-
nie dzięki miękkiej, gięt-
kiej części ochronnej 
nad łukiem brwiowym.

Miękki nosek 
Wyjątkowo miękka 
i antypoślizgowa część 
nosowa Softflex 
sprawia, że okulary 
pozostają wygodnie 
i bezpiecznie osadzone 
na swoim miejscu.

Regulowany kąt 
zausznika
Pięciostopniowy kąt po-
chylenia zausznika za-
pewnia dostosowanie 
okularów do indywidual-
nych potrzeb użytkowni-
ka oraz optymalną 
ochronę boczną.

Firma uvex rozumie, że każdy użytkownik okularów 
ochronnych jest wyjątkowy i to jest podstawowym 
elementem naszej filozofii rozwoju produktów, które 
mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb. 

uvex i-3 ze swoimi innowacyjnymi właściwościami jest 
doskonałym przykładem tego, że użytkownik okularów 
może liczyć na funkcjonalność i komfort z wysokim 
poziomem ochrony.

To nie użytkownik powinien dostosować się do produktu 
– produkt powinien dostosować się do użytkownika!

Konstrukcja bez użycia elementów metalowych
W procesie produkcyjnym zastosowana jest najnowsza technologia
modelowania wtryskowego. Trzy materiały są łącznie wtryskiwane 
do środkowej części oprawki.
Technologia high-tech jest wolna od metali, całkowicie bezpieczna 
i gwarantuje zwiększoną żywotność produktu.
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Okulary ochronne
uvex i-3

uvex i-3 · 9190

Art. nr 9190.275 
Kolor antracyt/niebieski 
Szybki PC bezbarwne/UV 2C-1.2
 uvex supravision HC-AF
 

Art. nr 9190.070 
Kolor grafitowy/oliwkowy 
Szybki PC bezbarwne/UV 2C-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9190.145 
Kolor pomarańczowy/jasnoniebieski 
Szybki PC bezbarwne/UV 2C-1.2
 uvex optidur 4C PLUS

Art. nr 9190.280 
Kolor czarny/jasnoszary
Szybki PC bezbarwne/UV 2C-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9190.220 
Kolor antracyt/żółty
Szybki PC bursztynowe/UV 2C-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9190.286 
Kolor antracyt/czerwony
Szybki PC szare/UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9190.315 
Kolor biały/limonkowy
Szybki PC bezbarwne/UV 2C-1.2
 uvex supravision performance
 

Art. nr 9190.281 
Kolor czarny/jasnoszary
Szybki PC szare/UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9190.850 
Kolor antracyt/niebieski
Szybki PC uvex variomatic
 UV 5-1.1<2.5/jasnozielone

Art. nr 9190.888 
Kolor szary/błękitny
Szybki PC bezbarwne/UV 2C-1.2 uvex AR,
 obustronna powłoka antyrefleksyjna

Art. nr 9190.885 
Kolor czarny/jasnoszary
Szybki PC ciemne lustrzane/UV 5-3.1
 AF po stronie wewnętrznej

Nowy wymiar okularów ochronnych
•	Komfort użytkownika bez 

względu na szerokość głowy
•	Dopasowują się do każdego 

kształtu twarzy
•	Elastyczne zauszniki 

z regulacją kąta pochylenia
•	Miękkie końcówki zauszników
•	Zintegrowana strefa Softflex 

dla różnych szerokości głowy
•	Nosek Softflex z elastyczną 

regulacją
•	Bezuciskowe dopasowanie nawet 

przy dłuższym użytkowaniu
•	Bezpieczne dopasowanie
•	100% wolny od metali
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uvex astrospec 2.0
Nowy styl gwarantowanej ochrony

uvex astrospec 2.0 to nowa udoskonalona wersja najpopular-
niejszych okularów ochronnych uvex, cieszących się uznaniem 
na całym świecie. Model o nowej budowie w szerokim zakresie 
modnych kolorów wykonany w pionierskiej technologii, co 
zapewnia maksymalne zadowolenie użytkownika i gwarancję 
bezpieczeństwa w każdej sytuacji.

Szybki panoramiczne zapewniają optymalną ochronę dzięki 
różnym powłokom uvex w zależności od obszaru zastosowa-
nia. Konstrukcja ergonomiczna z elastycznymi zausznikami 2K 
oraz systemem wentylacyjnym z połączeniem typu labirynto-
wego zapewnia optymalny komfort użytkowania, nawet przy 
dłuższych okresach użytkowania.

Następna generacja naszego bestsellera

Elastyczne zauszniki
Doskonałe dopasowanie:  
elastyczne zauszniki 2K posia-
dają regulowany kąt pochyle-
nia umożliwiający dopasowa-
nie do każdego kształtu twa-
rzy i zapewniający optymalny 
komfort, nawet przy długo-
trwałym użytkowaniu. 
Połączenie komponentów 
miękkich i twardych zapewnia 
bezpieczne i bezuciskowe 
dopasowanie. 

Składa się na płasko
Pasuje idealnie do każdej kieszeni:
wyjątkowa konstrukcja uvex astro-
spec 2.0 – po złożeniu okulary są 
wyjątkowo płaskie.

Uszczelka labiryntowa
System wentylacyjny 
typu labiryntowego 
w celu zapewnienia 
dogodnej temperatury 
w każdej sytuacji.

Mostek
uvex astrospec: 
mostek o klasycznej
konstrukcji.

Szybki panoramiczne
Niezawodne okulary ochron-
ne: panoramiczne szybki wy-
konane z poliwęglanu są od-
porne na zaparowywanie 
oraz zarysowania. Posiadają 
również wbudowane ochron-
niki boczne, które zapewnia-
ją optymalne zakrycie oczu.
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Okulary ochronne
uvex astrospec 2.0

uvex astrospec 2.0 · 9164

Nowy styl gwarantowanej
ochrony
•	Innowacyjny styl oraz nowa 

technologia zapewniają 
maksymalne zadowolenie 
użytkownika 

•	Maksymalny komfort 
użytkowania dla wszystkich 
kształtów twarzy dzięki 
elastycznym zausznikom 2K 
oraz regulowanemu kątowi 
pochylenia 

•	Zawijane zauszniki zapewniają 
doskonałe dopasowanie 

•	Bezpieczne i bezuciskowe 
dopasowanie nawet przy 
długotrwałym użytkowaniu 

•	Wentylacja typu labiryntowego 
poprawia mikroklimat wokół 
oczu 

•	Panoramiczne szybki wykonane 
z poliwęglanu zapewniają 
maksymalną ochronę oczu

•	Składają się na płasko

Art. nr 9164.065 
Kolor niebieski/jasnoniebieski 
Szybki PC bezbarwne/UV 2C-1.2
 uvex optidur NCH
 

Art. nr 9164.275 
Kolor antracyt/niebieski  
Szybki PC bezbarwne/UV 2C-1.2
 uvex supravision extreme

Art. nr 9164.185 
Kolor czarny/pomarańczowy 
Szybki PC bezbarwne/UV 2C-1.2
 uvex optidur 4C PLUS

Art. nr 9164.285 
Kolor czarny/limonkowy
Szybki PC bezbarwne/UV 2C-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9164.220 
Kolor czarny/żółty
Szybki PC bursztynowe/UV 2C-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9164.387 
Kolor czarny/szary
Szybki PC szare 14%/UV 5-3.1
 uvex supravision performance

Art. nr 9164.246 
Kolor neonowy pomarańczowy/czarny
Szybki PC szare 23%/UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF
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Okulary ochronne
uvex pheos · uvex pheos s · uvex pheos blue

Art. nr 9192.725 
Kolor biały/zielony 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2C-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9192.785 
Kolor antracyt/szary 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2C-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9192.745 
Kolor biały/pomarańczowy
Szybki PC szare/ filtr
 przeciwsłoneczny
 UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9192.891 
Kolor jasnoszary/szary 
Szybki PC bezbarwne/ filtr
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-1.7
 lustrzane
 AF po stronie wewnętrznej
 
Art. nr 9192.710 
Kolor czarny/limonkowy 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2C-1.2
 uvex supravision HC-AF

uvex pheos · 9192 uvex pheos s · 9192

Art. nr 9192.225 
Kolor czarny/zielony 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2C-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9192.385 
Kolor czarny/żółty 
Szybki PC bursztynowe/
 UV 2C-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9192.881 
Kolor jasnoszary/szary 
Szybki PC bezbarwne/ filtr
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-1.7
 lustrzane
 AF po stronie wewnętrznej

Art. nr 9192.285 
Kolor czarny/szary 
Szybki PC szare/ filtr
 przeciwsłoneczny
 UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9192.765 
Kolor piaskowy/niebieski
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2C-1.2
 uvex supravision HC-AF
 

uvex pheos blue · 9192
wersja węższa

wersja węższa

wersja węższa

wersja węższa

wersja węższa

W celu uzyskania dalszych informacji 
należy zainstalować QR Code Reader 

i sfotografować kod za pomocą smartfona.

Art. nr 9192.215 
Kolor jasnoszary/szary 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2C-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9192.245 
Kolor czarny/pomarańczowy
Szybki PC szare/ filtr
 przeciwsłoneczny
 UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9192.280 
Kolor czarny/szary 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2C-1.2
 uvex supravision extreme

Art. nr 9192.281 
Kolor czarny/szary 
Szybki PC szare/ filtr
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex supravision extreme
 

Art. nr 9959.004

 
Sznureczek do okularów
•	wolny	od	metali
•	dla	modelu	pheos/uvex	pheos	s	9192	
•	indywidualna	regulacja	długości
 

•	Nowoczesne i modne okulary ochronne
•	Dwusferyczne szybki z technologią powłoki uvex supravision
•	Okulary panoramiczne z szerokim polem widzenia
•	Trwała odporność na zaparowywanie po stronie wewnętrznej
•	Niezwykle wysoka odporność na zadrapania po stronie zewnętrznej
•	Całkowicie wolne od metali

•	Mniejsza wersja uvex pheos dla 
głowy o węższym kształcie

•	Właściwości identyczne jak 
w modelach standardowych

•	Wytrzymała wersja uvex pheos 
z zastosowaniem surowców 
odnawialnych

•	Właściwości identyczne jak 
w modelach standardowych
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Okulary ochronne
uvex pheos guard

Art. nr 9192.180 
Kolor czarny/szary 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2C-1.2
 uvex supravision extreme

Art. nr 9192.181 
Kolor czarny/szary 
Szybki PC szare/filtr
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex supravision extreme

Art. nr 9192.680 
Kolor czarny/szary 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2C-1.2
 uvex supravision extreme

Art nr 9192.681 
Kolor czarny/szary 
Szybki PC szare/filtr
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex supravision extreme

Ramkę z miękką wyściółką 
można zamówić oddzielnie, przy 
czym dla modeli uvex pheos oraz 
uvex pheos s dostępne są różne 
ramki.  
Zamawiając ramkę, należy 
upewnić się, że ramka odpowiada 
naszym wymaganiom
(uvex pheos/uvex pheos s).

Dodatkowa ramka
Art. nr 9192.001 
Kolor czarny 
 dla uvex pheos 
 

Art. nr 9192.002 
Kolor czarny 
 dla uvex pheos s 
 
 

Gotowa do użytku osłona uvex pheos zapewnia ochronę w każdej
sytuacji! Osłonę uvex pheos można zamówić w kompletnym zestawie
lub jako samodzielny komponent.

Opaskę na głowę można
dostosować do modelu uvex
pheos oraz uvex pheos s.
Opaskę można w łatwy sposób
zdjąć. 

Opaska na głowę
Art. nr 9958.020 
Kolor szary/czarny 
 

 

Krok 1: Nałóż dodatkową ramkę po 
stronie wewnętrznej szybek pheos.

Krok 2: Wciśnij boczne haczyki ramki 
do szybek okularów – po chwili 
usłyszysz kliknięcie.

Krok 3: Zamocuj górny haczyk do 
części czołowej szybek.

Krok 4: Jeśli to konieczne, zamocuj 
opaskę na czoło bezpośrednio do za-
uszników za pomocą haczyka zaczepo-
wego do mocowania na zausznikach.

Innowacyjny system zabezpieczający pheos to funkcjonalne
rozszerzenie asortymentu pheos, który cieszy się dużym uznaniem na 
rynku. Doskonałe połączenie okularów pheos, dodatkowej ramki oraz 
opaski na głowę. Wygodna ramka tworzy szczelną barierę chroniącą 
przed dostępem cząstek i przed rozbryzgami.

Najlepszy wybór dla środowiska pracy z narażeniem na działanie 
pyłu dzięki połączeniu szybek z powłoką odporną na zaparowywanie 
oraz dodatkowej ramki. Możliwe założenie opaski na głowę, co jest 
przydatne przy pracy na wysokości lub w ciasnym pomieszczeniu. 
Możliwość łączenia z innymi środkami ochrony osobistej

wersja węższa

uvex pheos guard

wersja węższa
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Okulary ochronne
uvex super g · uvex super fit variomatic

Ta ekscytująca koncepcja ochrony oczu łączy w sobie innowacyjne
technologie oraz nowoczesne materiały. 

•	Najlżejsze na świecie okulary ochronne – ich waga to zaledwie 18 g 
– ważą tyle samo co płyta CD

•	Zawijane. Szybki o idealnym aerodynamicznym kształcie zapewniają 
doskonałą wentylację i komfort użytkowania

•	Technologia uvex x-stream – materiał zauszników zmienia się 
stopniowo z twardego na miękki – dopasowanie zapewniające 
bezpieczeństwo – okulary nie ześlizgują się

•	Wyjątkowa ostrość optyczna dzięki ultracienkim szybkom 
•	100% wolne od metali

Art. nr 9172.210 
Kolor kryształowy 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9172.881 
Kolor kryształowy 
Szybki PC bezbarwne/filtr 
 przeciwsłoneczny
 UV 5-1.7
 lustrzane

Art. nr 9172.110 
Kolor kryształowy 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS

Art. nr 9172.085 
Kolor tytanowy 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9172.065 
Kolor granatowy 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH
 

Art. nr 9172.086 
Kolor tytanowe 
Szybki PC szare/filtr
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Art. nr 9172.265 
Kolor granatowy 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9172.220 
Kolor tytanowy 
Szybki PC bursztynowe/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Edycja specjalna climazone
Art. nr 9172.281 
Kolor antracyt/limonkowy
Szybki PC szare/filtr 
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Szybki wymienne
Art. nr 9172.255 
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
 

uvex super g · 9172

uvex variomatic – tak szybko 
nie reaguje żadne inne pokrycie 
fotochromatyczne

•	Szybki pokryte powłoką uvex 
variomatic ściemniają się 
samoczynnie pod wpływem 
promieniowania UV 
Zaciemnienie następuje w ciągu 
10 sekund 
Po ustąpieniu promieniowania 
UV rozjaśniają się w czasie 
30 sekund

•	Doskonała widoczność w często 
zmieniających się warunkach 
oświetleniowych – nie ma 
potrzeby zmiany lub 
zdejmowania okularów

uvex super fit · 9178 variomatic
Art. nr 9178.850 
Kolor czarny/przezroczysty
Szybki PC/uvex variomatic
 UV 5-1.1<2.5
 jasnozielone

Art. nr  9178.851
Kolor czarny/przezroczysty
Szybki PC/uvex variomatic
 UV 5-2<3.1
 szary



27

Okulary ochronne
uvex super fit

uvex super fit · 9178
•	Sportowy ultralekki design, 

okulary ochronne z zausznikami 
składanymi

•	Ekstracienkie szybki 
o wyjątkowej ostrości optycznej

•	Koncepcja zauszników 
w technologii uvex x-stream 
– materiał zauszników zmienia 
się stopniowo z twardego na 
miękki – dopasowanie 
zapewniające bezpieczeństwo 
– okulary nie ześlizgują się

Art. nr 9178.065 
Kolor granatowy
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2 
 uvex optidur NCH

Art. nr 9178.265 
Kolor granatowy 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9178.365 
Kolor granatowy 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2/uvex 
 supravision performance

Art. nr 9178.286 
Kolor czarny 
Szybki PC szare/filtr przeciw-
 słoneczny UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9178.185 
Kolor czarny 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS

Art. nr 9178.385 
Kolor czarny 
Szybki PC bursztynowe/
 UV 2-1.2/uvex 
 supravision performance

Art. nr 9178.315 
Kolor biały/limonkowy 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2/uvex 
 supravision performance

Art. nr 9178.500 
Kolor biały/jasnoniebieski
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2/uvex 
 supravision CR
Okulary można sterylizować 
w autoklawie (zob. str. 29).
 

•	uvex super fit okulary ze składa-
nymi zausznikami idealne do 
trudnych warunków pracy

•	Szczególnie odpowiednie 
w przypadku wilgotnego powie-
trza i środowiska z dużymi wa-
haniami temperatury

•	Trwała odporność na zaparowy-
wanie po obu stronach – elimi-
nacja ryzyka zaparowywania

•	Idealne przy budowie tuneli, 
w chłodniach i przemyśle 
spożywczym 

uvex super fit ETC · 9178
Art. nr 9178.415 
Kolor biały/szary 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 extreme po obu stronach
 

Art. nr 9178.064 
Kolor niebieski 
Szybki PC niebieski/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Odpowiednie do użytku 
w zmiennych warunkach 
oświetlenia (np. wózek widłowy 
oraz pojazdy przenoszące 
materiał) oraz w warunkach 
ekstremalnie dobrego oświetlenia

Szybki uvex supravision 
z powłoką odporną na 
zaparowywanie. 
Zamiast kropli tworzy się 
warstwa wody.

uvex supravision  
extreme

Powłoka odporna na 
zaparowywanie po 8 sek.
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Okulary ochronne
uvex i-vo

uvex i-vo · 9160
uvex i-vo, „eye-volution” 
w sektorze okularów 
ochronnych

•	Bezkompromisowy komfort 
i design 

•	Maksymalny komfort 
użytkowania 

•	Technologia uvex duo 
component – łączy w sobie 
twarde i miękkie komponenty 

•	Miękkie komponenty wokół 
wrażliwych części twarzy (uszy, 
czoło, nos) 

•	Dostępne z całkowicie 
regulowanymi zausznikami, co 
pozwala na dopasowanie ich do 
indywidualnych potrzeb 

•	Dostępne również z opaską na 
głowę do pracy na wysokości 
lub w ciasnym pomieszczeniu 
– możliwość łączenia z innymi 
środkami ochrony osobistej

Szybki wymienne:
Art. nr 9160.055
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9160.318
Szybki PC szare/filtr
 przeciwsłoneczny UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Art. nr 9160.255
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9160.052
Szybki PC bursztynowe/UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9160.064
Kolor niebieski/pomarańczowy
Szybki PC niebieski/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9160.520
Kolor niebieski/pomarańczowy
Szybki PC bursztynowe/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9160.065
Kolor niebieski/pomarańczowy
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9160.068
Kolor niebieski/pomarańczowy
Szybki PC brązowe/filtr
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Art. nr 9160.076
Kolor czarny/szary
Szybki PC szare/filtr
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Art. nr 9160.085
Kolor niebieski/szary
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9160.120
Kolor niebieski/szary
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9160.265
Kolor niebieski/pomarańczowy
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9160.275
Kolor czarny/szary
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9160.285
Kolor niebieski/szary
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9160.268
Kolor niebieski/pomarańczowy
Szybki PC brązowe/filtr
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9160.185
Kolor niebieski/szary
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS
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Okulary ochronne z możliwością sterylizacji w autoklawie

uvex CR

Art. nr 9178.500 
Kolor biały/jasnoniebieski
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision CR
 

Art. nr 9169.500 
Kolor biały/jasnoniebieski
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision CR
 

Art. nr 9302.500 
Kolor biały/przezroczysty
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision CR
 
Szybki wymienne:
Art. nr 9302.259 
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision CR
 

uvex ultrasonic CR · 9302

uvex super fit CR · 9178

uvex super f OTG CR · 9169

•	Szerokie, panoramiczne pole 
widzenia

•	Materiał zauszników XST 
zmienia się stopniowo 
z twardego na miękki 
– dopasowanie zapewniające 
bezpieczeństwo – okulary nie 
ześlizgują się

•	Zwiększona kompatybilność 
z innymi środkami ochrony 
osobistej

•	Efektywny system wentylacji 
zapewnia komfort użytkowania 

•	Można je zakładać na większość 
okularów korekcyjnych

•	Szerokie, panoramiczne pole 
widzenia

•	Łatwa i szybka regulacja 
silikonowej opaski na głowę

•	Zwiększona kompatybilność 
z innymi środkami ochrony 
osobistej

•	Łatwa wymiana szybek

•	Szerokie, panoramiczne pole 
widzenia

•	Materiał zauszników XST 
zmienia się stopniowo 
z twardego na miękki 
– dopasowanie zapewniające 
bezpieczeństwo – okulary nie 
ześlizgują się

•	Zwiększona kompatybilność 
z innymi środkami ochrony 
osobistej

•	Można je zakładać na większość 
okularów korekcyjnych

Innowacyjna technologia powlekania – pierwsze okulary 
ochronne odporne na zaparowywanie z możliwością 
sterylizacji w autoklawie 

uvex opracował pierwsze okulary i gogle ochronne do sterylizacji w au-
toklawie z powłoką odporną na zaparowywanie do zastosowania w la-
boratoriach, klinikach, myjniach i przemyśle spożywczym.

Od ultralekkich okularów ochronnych, po gogle z szybkami panora-
micznymi – uvex CR to idealne okulary i gogle ochronne we wszystkich 
obszarach zastosowania. Okulary i gogle zostały zaprojektowane 
w sposób umożliwiający przeprowadzanie ich wielokrotnej sterylizacji 
w autoklawie.

uvex CR – profesjonalna ochrona oczu spełniająca standardy higieny
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Okulary ochronne
uvex skyper · uvex skyper s · uvex skybrite s

uvex skyper · 9195
•	Pełna regulacja okularów 

ochronnych
•	5 różnych pozycji zauszników 

oraz precyzyjny kąt pochylenia 
szybek

•	Szybki oraz ramkę wykonano 
z tworzywa o wysokiej 
odporności na uderzenia

•	Znakomite pole widzenia
•	Matowa ochrona boczna przed 

odblaskiem
•	Możliwość wymiany szybek

Art. nr 9195.265 
Kolor niebieski 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9195.075 
Kolor czarny 
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9195.020 
Kolor czarny 
Szybki PC bursztynowe/UV 2-1.2
 uvex optidur NCH
 
Art. nr 9195.078 
Kolor czarny 
Szybki PC brązowe/filtr
 przeciwsłoneczny UV 5-2.5
 uvex optidur NCH 

Art. nr 9195.278 
Kolor czarny 
Szybki PC brązowe/filtr
 przeciwsłoneczny UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF
 
Szybki wymienne:
Art. nr 9195.055 
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex optidur NCH
 
Art. nr 9195.255 
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9195.118 
Szybki PC brązowe/filtr
 przeciwsłoneczny UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

uvex skyper s · uvex skybrite s · 9196
•	Mniejsza wersja okularów uvex 

skyper dla głowy o węższym 
kształcie

•	Właściwości identyczne z mod-
elem standardowym uvex sky-
per 9195

•	Regulacja zauszników do indy-
widualnych potrzeb użytkownika 
– 5 różnych pozycji zauszników 
oraz precyzyjny kąt pochylenia 
szybek

Art. nr 9196.065 
Kolor niebieski 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2 
 uvex optidur NCH

Art. nr 9196.265 
Kolor niebieski 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2 
 uvex supravision HC-AF
 

Model uvex skyper s jest również 
dostępny w stylowo przezroczy-przezroczy-
stych kolorach – uvex skybrite s.

Art. nr 9196.260
Kolor niebieski 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

uvex skyper s

uvex skybrite s
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Okulary ochronne
uvex skyper sx2 · uvex skybrite sx2

uvex skyper sx2 · 9197
•	Okulary ochronne o maksymal-lary ochronne o maksymal-

nej funkcjonalności
•	Sportowy design o wyprofilowa-

nych szybkach 
Pasuje do wszystkich kształtów 
twarzy, w tym twarzy o wąskim 
owalu

•	Optymalna ochrona
•	Regulacja zauszników do indy-

widualnych potrzeb użytkownika 
– 5 różnych pozycji zauszników 
oraz precyzyjny kąt pochylenia 
szybek

•	Wyprofilowany kształt szybek 
pasujący do wysoko osadzo-
nych kości policzkowych oraz 
wąskiego owalu twarzy

Art. nr 9197.020 
Kolor niebieski 
Szybki PC bursztynowe/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9197.065 
Kolor niebieski 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9197.078 
Kolor czarny 
Szybki PC brązowe/filtr 
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Art. nr 9197.265 
Kolor niebieski 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9197.266 
Kolor niebieski 
Szybki PC szare/filtr
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF
 
Szybki wymienne:
Art. nr 9197.055
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex optidur NCH
 

uvex skybrite sx2 · 9197
Model uvex skyper sx2 jest
również dostępny w stylowo
przezroczystych kolorach 
– uvex skybrite sx2.

Art. nr 9197.260
Kolor niebieski 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9197.880 
Kolor srebrny 
Szybki PC bezbarwne/filtr
 przeciwsłoneczny
 UV 5-1.7 
 lustrzane
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Okulary ochronne
uvex astrospec · uvex astrolite · uvex astroflex

uvex astrospec · 9168
•	Szybki z osłoną boczną wykonane z poliwęglanu o wysokiej odporności 

na uderzenia 
•	Zauszniki uvex duo-flex z 4-stopniową regulacją długości zauszników oraz 

kąta pochylenia szybek pozwalają na bezuciskową regulację
•	Jeden z najlepiej sprzedających się modeli okularów ochronnych na świecie
•	Możliwość wymiany szybek

Art. nr 9168.035 
Kolor żółty/czarny 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9168.135 
Kolor żółty/czarny 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS

Art. nr 9168.017 
Kolor żółty/czarny 
Szybki PC szare/
 filtr przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Art. nr 9168.005 
Kolor srebrnoszary 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9168.016 
Kolor srebrnoszary 
Szybki PC zielone/UV 2-1.7
 uvex optidur NCH
 
Art. nr 9168.025 
Kolor fioletowy/zielony 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH
 

Art. nr 9168.065 
Kolor niebieski
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9168.165 
Kolor niebieski 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS

Art. nr 9168.265 
Kolor niebieski 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Szybki wymienne:
Art. nr 9168.055 
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9168.155 
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS
 
Art. nr 9168.255
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
  
Art. nr 9168.517
Szybki PC szare/filtr
 przeciwsłoneczny UV 5-2.5
 uvex optidur NCH
 

uvex astroflex · 9163
•	Szybki z poliwęglanu o wysokiej 

odporności na uderzenia ze zna-
komitą widocznością boczną

•	Elastyczna osłona na łuk brwiowy 
chroni przed odbijającym się 
światłem i pyłami

•	Dodatkowa amortyzacja wstrzą-
sów przy uderzeniach mechanicz-
nych

•	Zauszniki uvex duo-flex o zmien-
nym kącie pochylenia

•	4-stopniowa regulacja długości 
zauszników z wbudowanym me-
chanizmem mikrozapadkowym

Art. nr 9163.265 
Kolor niebieski 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

uvex astrolite · 9166
•	Funkcjonalne okulary ochronne 

z szerokim polem widzenia
•	Regulacja długości zauszników 

zapewnia optymalne 
dopasowanie

•	Zauszniki uvex duo-flex 
z 4-stopniową regulacją długości 
zauszników oraz kąta pochylenia 
szybek

Art. nr 9166.080 
Kolor czerwony/czarny 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9166.065 
Kolor niebieski/czarny 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH
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Okulary ochronne
uvex skyguard NT · uvex skylite · uvex x-trend

uvex skyguard NT · 9175
Art. nr 9175.260 
Ramka niebieski/szary
 Regulacja długości
 zauszników
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9175.261
Ramka niebieski/szary
 Regulacja długości
 zauszników
Szybki PC szare/filtr
 przeciwsłoneczny UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9175.160 
Ramka niebieski/szary
 Regulacja długości
 zauszników
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision extreme

Art. nr 9175.275
Ramka szary/pomarańczowy
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

•	Okulary ochronne o szerokim 
polu widzenia

•	Szczelna oprawa okularów 
chroni przed kroplami 
i rozbryzgami cieczy oraz 
dużymi cząstkami pyłów

•	Elastyczne i miękkie komponen-tyczne i miękkie komponen-
ty ramki dostosowują się do in-
dywidualnego kształtu twarzy

•	Łatwe i higieniczne czyszczenie 
dzięki możliwości oddzielenia 
ramki od szybek

•	5-stopniowa regulacja długości 
zauszników zapewnia optymalne 
dopasowanie

•	W przypadku artykułu nr 
9175.275 istnieje możliwość 
łączenie z hełmami ochronnymi

uvex skylite · 9174
•	Sportowy design
•	Odporne na uszkodzenia me-

chaniczne szybki z poliwęglanu 
posiadają boczne zmatowione 
osłony

•	Regulacja kąta pochylenia 
szybek

Art. nr 9174.095 
Kolor czerwony metalik 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9174.096 
Kolor czerwony metalik 
Szybki PC szare/filtr
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Art. nr 9174.065  
Kolor niebieski 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH
 
Art. nr 9174.066 
Kolor niebieski 
Szybki PC szare/filtr
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

uvex x-trend · 9177
•	Duże szybki o anatomicznym kształcie zapewniają ostrość widzenia we 

wszystkich kierunkach
•	Opcjonalne zauszniki w technologii uvex x-stream- (XST): płynne przej-

ście od tworzywa twardego do miękkiego dla zauważalnie lepszego kom-
fortu użytkownika, większej elastyczności i nieślizgającej się powierzchni

Art. nr 9177.085
Ramka czarny/standard
Szybki PC bezbarwne  
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9177.086
Ramka czarny/standard
Szybki PC szare
 filtr przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Art. nr 9177.280
Ramka czarny/XST
Szybki PC bezbarwne  
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9177.281
Ramka czarny/XST
Szybki PC szare 
 filtr przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF
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kompetencje

Przemysłowe okulary ochronne 

Akademia uvex

Praktyczne seminarium wprowadzające do zastosowania środków
ochrony osobistej z zakresu ochrony oczu 

•		Podstawowe	zastosowanie	okularów	ochronnych,	w	tym	produktów	
chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi, substancjami chemicznymi 
oraz promieniowaniem (np. okularów i gogli spawalniczych) oraz produktów 
zaprojektowanych dla specjalistycznych zastosowań

•		Prezentacja	i	ocena	zagrożeń	stwarzanych	przez	obróbkę	mechaniczną,	
promieniowanie podczerwone oraz ultrafioletowe (np. podczas spawania lub 
pracy z substancjami chemicznymi) przedstawionych w studium przypadku

•	Ocena	ryzyka	obrażeń	oczu	w	miejscu	pracy
•		Omówienie	efektywnego	podejścia	do	wspomnianego	ryzyka	w	każdym	

miejscu pracy
•		Kompleksowy	przegląd	wymagań	przemysłowych	okularów	ochronnych,	

standardów, zastosowań, oceny ryzyka oraz dbania o okulary ochronne
•		Informacja	na	temat	klasyfikacji	produktów	ochronnych,	z	zachowaniem	

oznaczeń oraz obszarów zastosowania różnych typów sprzętu

Grupa docelowa
Osoby odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
zatrudnionych w firmie, np. pracownicy ds. BHP oraz specjaliści ds. zakupów.

W celu uzyskania dalszych informacji lub rezerwacji miejsca, prosimy o wej-
ście na stronę uvex-academy.de, o kontakt z nami pod numerem telefonu 
+49 (0)911 9736 1710 lub o e-mail na adres academy@uvex.de
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Okulary ochronne
uvex futura · uvex cosmoflex · uvex meteor

uvex meteor · 9134
•	Okulary kompaktowe z podwój-

nymi szybkami
•	Optymalna ochrona oczu
•	Regulacja długości oraz miękkie 

końcówki zauszników pozwalają 
na idealne dopasowanie do 
kształtu głowy użytkownika

•	Bezpieczne i bezuciskowe do-
pasowanie nawet przy długo-
trwałym użytkowaniu

•	Okulary pasują idealnie do kie-
szeni wewnętrznej dzięki pła-
skiej budowie

•	Dostępne jako standardowe 
okulary ochronne lub jako korek-
cyjne okulary ochronne

Art. nr 9134.005 
Kolor przezroczysty szary
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9134.065 
Kolor jasnoniebieski 
 przezroczysty 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

uvex futura · 9180 · 9182
•	Funkcjonalne okulary ochronne 

z szerokim polem widzenia
•	Doskonałe dopasowanie
•	Zauszniki uvex duo-flex 

z 4-stopniową regulacją 
długości zauszników oraz 
regulacją kąta pochylenia 
zauszników

•	Szybki wymienne wykonane 
z poliwęglanu

•	Dostępne z szybkami 
spawalniczymi

•	Model 9182 dla węższego 
kształtu głowy

Art. nr 9180.015
Kolor brązowy
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9180.125
Kolor brązowy
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS

Art. nr 9182.005
Kolor brązowy
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Szybki wymienne:
Art. nr 9180.055
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9180.155
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS

Art. nr 9182.055
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex optidur NCH
 

wersja węższa

uvex cosmoflex · 9130
•	Okulary z podwójnymi szybkami 

o doskonałym dopasowaniu
•	Wbudowana osłona łuku 

brwiowego chroniąca przed 
cząstkami unoszącymi się nad 
głową

•	Zauszniki uvex duo-flex 
z 4-stopniową regulacją 
długości oraz z integralną 
ochroną boczną

•	Wyjątkowy komfort użytkownika

Art. nr 9130.305 
Kolor przezroczysty szary
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2 
 uvex optidur NCH

Art. nr 9130.302 
Kolor przezroczysty szary
Szybki HG bezbarwne 
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Okulary ochronne
uvex 9185

•	Okulary o nowoczesnym 
kształcie i wysokim komforcie 
użytkowania

•	Łatwa wymiana szybek za 
pomocą zatrzasku x-press 
(XPC)

•	Miękka część skroniowa 
o powierzchni antypoślizgowej 
w ramach koncepcji technologii 
uvex xstream zauszników (XST) 
dla lepszego dopasowania

•	Dostępne z szybkami 
spawalniczymi

• Interesujący i modny design
•  Innowacyjne części boczne 

miękkie w dotyku
•  Wygodna wyściółka części 

nosowej
• Dostępność różnorodnych szybek

Opatentowany zatrzask obrotowy 
dla szybkiej i łatwej wymiany szybek

Art. nr 9185.075 
Kolor tytanowy
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9185.175
Kolor tytanowy
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS

Art. nr 9185.021
Kolor tytanowy
Szybki PC jasno-bursztynowe
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9185.076
Kolor tytanowy
Szybki PC szare/filtr
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Art. nr 9185.885*
Kolor tytanowy
Szybki PC brązowe/filtr
 przeciwsłoneczny 2-3
 lustrzane błękitno-
 pomarańczowe

Szybki wymienne:
Art. nr 9185.055 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9185.155 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS

Art. nr 9185.052
Szybki PC jasno-bursztynowe/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9185.016
Szybki PC szare/
 filtr przeciwsłoneczny UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

*  Lustrzane pomarańczowe szybki
Mocno zabarwione szybki UV 2-3 chroniące przed ekstremalnym 
odblaskiem (ok. 83%) w przyjemnym odcieniu brązu, design sportowy,  
przód lustrzany pomarańczowy

uvex · 9185
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Okulary ochronne
uvex polavision · uvex cybric · uvex cyberguard

uvex cybric · uvex cyberguard · 9188
•	Solidne okulary ochronne o sportowej budowie, z podwójnymi szybkami
•	Sferyczne szybki zapewniają doskonałe pole widzenia dla lepszego 

bezpieczeństwa
•	Cztery elementy miękkie części skroniowej uvex quattroflex we wrażliwej 

okolicy uszu zapewniają wygodne i bezuciskowe dopasowanie
•	Pełna regulacja zauszników pozwala na dopasowanie ich do 

indywidualnych potrzeb użytkownika
•	Dla bezpiecznego i wygodnego dopasowania, proste zauszniki obejmują 

bok głowy, a nie miejsce za uszami, eliminując możliwość ześlizgnięcia

Art. nr 9188.020
Kolor czarny/pomarańczowy
Szybki PC bursztynowe/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9188.075
Kolor czarny/pomarańczowy
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9188.076
Kolor czarny/pomarańczowy
Szybki PC szare/ filtr przeciw-
 słoneczny UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Art. nr 9188.078
Kolor czarny/pomarańczowy
Szybki PC brązowe/ filtr prze-
 ciwsłoneczny UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Art. nr 9188.175
Kolor czarny/pomarańczowy
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS

Art. nr 9188.881
Kolor czarny/pomarańczowy
Szybki PC szare/ filtr
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5/niebieski lustrzany
 uvex optidur NCH

uvex cyberguard
Art. nr 9188.121
Kolor czarny
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS

Zapasowa ramka
Art. nr 9188.001
Kolor czarny

Ramki można kupić oddzielnie 
– są one odpowiednie dla wszystkich 
modeli uvex cybric

uvex polavision · 9231
Lepsze rozpoznawanie kolorów 
•	Filtr polaryzacyjny chroni nieza-

wodnie przed nadwyrężeniem 
wzroku

•	Szczególnie odpowiednie dla 
powierzchni refleksyjnych 
(w strefie przybrzeżnej, 
w warunkach morskich)

•	Chroni przed odbiciem światła 
oraz podrażnieniami optycznymi 
na zewnątrz (np. powierzchnie 
wody) dla lepszego komfortu 
widzenia

Art. nr 9231.960
Kolor czarny/biały
Szybki PC szare/UV 5-3.1
 odporne na zarysowania
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Okulary ochronne
uvex racer MT · uvex winner

•	Dynamiczne sportowe 
okulary z pojedynczymi 
szybkami

•	Szybki połączone z ramką 
w trzech miejscach bez 
zastosowania śrub

•	Wysoki poziom ochrony przed 
zagrożeniami mechanicznymi

•	Bardzo niska oprawka 
metalowa, profilowana

•	Wysoka elastyczność oraz 
ekstremalnie niska waga

•	Indywidualna regulacja noska

Art. nr 9153.105 
Kolor  spiżowy 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2C-1.2
 odporne na zarysowania 
 odporne na zaparowywanie
 
Art. nr 9153.106 
Kolor  spiżowy 
Szybki PC szare/
 filtr przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 odporne na zarysowania 
 odporne na zaparowywanie

Art. nr 9153.881 
Kolor  spiżowy 
Szybki PC bezbarwne/
 filtr przeciwsłoneczny
 UV 5-1.7
 lustrzane
 

uvex racer MT · 9153

Art. nr 9159.005 
Kolor spiżowy
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 odporne na zarysowania

Art. nr 9159.016 
Kolor spiżowy
Szybki PC zielone/
 UV 2-1.7
 odporne na zarysowania

Art. nr 9159.105 
Kolor spiżowy
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 odporne na zarysowania 
 odporne na zaparowywanie

Art. nr 9159.116 
Kolor spiżowy
Szybki PC zielone/
 UV 2-1.7
 odporne na zarysowania 
 odporne na zaparowywanie

Art. nr 9159.118 
Kolor spiżowy
Szybki PC szare/filtr prze-
 ciwsłoneczny UV 5-2.5
 odporne na zarysowania 
 odporne na zaparowywanie
 

uvex winner · 9159
•	Okulary ochronne w metalowej 

oprawce
•	Doskonałe dopasowanie 

zapewnia wysoki poziom 
ochrony oraz szerokie pole 
widzenia

•	Amortyzowane zauszniki 
zapewniają bezpieczne 
dopasowanie

•	Część miękka noska na 
zawiasach dopasowuje się 
do użytkownika

•	Wygodne dopasowanie nawet 
przy długotrwałym użytkowaniu
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Okulary ochronne
uvex ceramic · uvex mercury · uvex 9148 · uvex 9149

•	Okulary męskie, w kolorze 
stalowo-niebieskim

•	Okulary pasują idealnie do 
kieszeni wewnętrznej dzięki 
płaskiej budowie

•	Przeźroczyste osłony boczne 
gwarantują doskonałe pole 
widzenia 

•	Wyjątkowy komfort użytkowania

Art. nr 9155.005 
Kolor stalowy niebieski
Rozmiar 54/19 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

uvex mercury · 9155

uvex · 9148
•	Modna ramka metalowa w stylu 

lotniczym
•	Kształt anatomiczny, regulowa-regulowa-

ne części miękkie noska
•	Przeźroczyste osłony boczne 

gwarantują doskonałe pole 
widzenia 

•	Komfortowe okulary 
z zausznikami typu Duofit

Art. nr 9148.005 
Kolor spiżowy 
Rozmiar 51/20
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

•	Klasyczna oprawka metalowa 
z podwójnym noskiem

•	Kształt anatomiczny, 
regulowane części miękkie 
noska

•	Przeźroczyste osłony boczne 
gwarantują doskonałe pole 
widzenia 

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją 

Art. nr 9149.005 
Kolor spiżowyowy 
Rozmiar  55/17
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH
 

uvex · 9149

uvex ceramic · 9137
•	Okulary ochronne 

o nowoczesnej budowie 
z podwójnymi szybkami

•	Specjalnie zaprojektowane dla 
węższego kształtu głowy

•	Połączenie środkowej części 
z tworzywa oraz metalowych 
części bocznych

•	Okulary pasują idealnie do 
kieszeni wewnętrznej dzięki 
płaskiej budowie

Art. nr 9137.065
Kolor niebieski
Rozmiar 49/20
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Szybki wymienne:
Art. nr 9137.055
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH
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Okulary na okulary 
Okulary dla wizytujących oraz okulary do codziennego użytku

Okulary na okulary uvex mają wiele zastosowań i mogą być zakładane na większość okularów korekcyjnych. 
Zapewniają doskonały obraz dzięki dużym panoramicznym szybkom.

•	Okulary do stosowania na 
okulary korekcyjne

•	Nieograniczone pole widzenia
•	Bezuciskowe dopasowanie 

dzięki zausznikom uvex duoflex
•	Model 9161.014 jest dostępny 

bez pokrycia oraz z zausznikami 
z poliwęglanu

•	Okulary ochronne 
o pojedynczych szybkach 
z niezwykle szerokim polem 
widzenia

•	Elementy w części skroniowej 
pozwalają na efektywną 
wentylację okrężną, 
zapewniając tym samym 
większy komfort użytkownika

•	Szybki i zauszniki wykonane 
z poliwęglanu o wysokiej 
odporności na uderzenia

uvex · 9161
Art. nr 9161.005 
Kolor  niebieski/czarny 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2 
 uvex optidur NCH

Art. nr 9161.305 
Kolor  niebieski/czarny 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2 
 uvex optidur 4C PLUS

Art. nr 9161.014 
Kolor  bezbarwny 
Szybki  PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 bez powłoki

uvex ultraspec · 9165
Art. nr 9165.005 
Kolor  bezbarwny 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2 
 uvex optidur NCH

Art. nr 9165.105 
Kolor  bezbarwny 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS
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Okulary na okulary
uvex super OTG · uvex super f OTG

•	Zauszniki bezzawiasowe 
z ekstremalnie elastycznymi 
i miękkimi końcówkami

•	Można je zakładać na większość 
okularów korekcyjnych

•	Nieograniczone pole widzenia
•	Technologia uvex x-stream 

– materiał zauszników zmienia 
się stopniowo z twardego na 
miękki – dopasowanie 
zapewniające bezpieczeństwo 
– okulary nie ześlizgują się

•	Wyjątkowy komfort użytkowania
•	100% wolny od metali

•	Nowa koncepcja zawiasów 
zauszników z ekstremalnie 
miękkimi końcówkami

•	Można je zakładać na większość 
okularów korekcyjnych

•	Nieograniczone pole widzenia
•	Technologia uvex x-stream 

– materiał zauszników zmienia 
się stopniowo z twardego na 
miękki – dopasowanie 
zapewniające bezpieczeństwo 
– okulary nie ześlizgują się

•	Wyjątkowy komfort użytkowania

Dostępne z szybkami  
uvex variomatic

uvex super OTG · 9169

uvex super f OTG · 9169

Art. nr 9169.065 
Kolor  granatowy 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9169.080 
Kolor  czarny 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9169.081 
Kolor  czarny 
Szybki PC szare/
 filtr przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Art. nr 9169.260 
Kolor  granatowy 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
 

Art. nr 9169.585 
Kolor  czarny 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur NCH

Art. nr 9169.586 
Kolor  czarny 
Szybki PC szare/
 filtr przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex optidur NCH

Art. nr 9169.500 
Kolor  biały/jasnoniebieski
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision CR
Można sterylizować w autoklawie 
(zob. str. 29)
 

Art. nr 9169.850
Kolor  czarny
Szybki PC/uvex variomatic
 UV 5-1.1<2.5/
 jasnozielone
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uvex carbonvision

Gogle ochronne

•	Niski profil, innowacyjna ramka, 
pasek i materiał opracowany 
specjalnie dla stworzenia 
znacznie lżejszych gogli

•	Materiały zaawansowane 
technicznie obejmują twarde 
i miękkie komponenty, które 
dostosowują się do kształtu 
twarzy użytkownika, tworząc 
miękkie i efektywne 
uszczelnienie wokół oczu

•	Miękkie uszczelnienie chroni 
przed pyłami, bryzgami oraz 
zagrożeniami mechanicznymi

•	Łatwe i higieniczne czyszczenie 
dzięki możliwości oddzielenia 
ramki od szybek

•	Regulowany pasek wysokiej 
jakości dla indywidualnego 
i bezuciskowego dopasowania

•	Powłoka szybek uvex 
supravision extreme zapewnia 
doskonałą odporność na 
zaparowywanie

•	Możliwość łączenia z innymi 
środkami ochrony osobistej, 
takimi jak maski, środki ochrony 
słuchu czy hełmy

•	Dostępne także z neoprenową 
opaską na głowę 

uvex carbonvision · 9307
Art. nr 9307.375
Kolor czarny/szary
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision extreme

Art. nr 9307.276
Kolor czarny/szary 
Szybki PC szare/filtr przeciw-
 słoneczny UV 5-2.5
 uvex supravision extreme

Art. nr 9307.365
Kolor czarny/szary
Model z neoprenową 
 opaską na głowę 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision extreme

Wygodny zatrzask do zdejmowania 
opaski z głowy przed czyszczeniem

Elastyczne, miękkie komponenty
przystosowują się idealnie do
każdego kształtu twarzy 
i zapewniają idealne dopasowanieWytrzymała opaska 

wysokiej jakości

Solidna oprawka z elastycznymi 
i miękkimi komponentami

Wyróżniające się uszczelnienie 
oraz ochrona przed bryzgami
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uvex ultrasonic

Gogle ochronne

uvex ultrasonic · 9302
•	Gogle o szerokim polu widzenia 

i niezwykłym komforcie użytkowania
•	Twarde i miękkie komponenty 

umożliwiają łatwe dostosowanie się 
do kształtu twarzy, skutecznie 
uszczelniając okolice oczu

•	Technologia powłoki szybek uvex 
supravision odporna na zaparowy-
wanie po stronie wewnętrznej i na 
zarysowania po stronie zewnętrznej 
szybek; trwała – nie zmywa się

•	Szerokie. Pełna regulacja. Wysoka 
jakość. Pasek do zamocowania na 
głowie – bezuciskowe dopasowanie, 
nawet przy dłuższym użytkowaniu

•	Kompleksowa ochrona boczna wo-
kół oczu nawet przy zastosowaniu 
na okulary korekcyjne

•	Wentylacja okrężna zapewnia przy-
jemne środowisko wewnętrzne

•	Design sportowych gogli narciar-
skich z szerokim i panoramicznym 
polem widzenia

•	Możliwość wymiany szybek
•	Miękkie materiały zapewniają możli-

wość łączenia z maskami ochronny-
mi oraz pozostałymi środkami 
ochrony osobistej

•	Można je zakładać na większość 
okularów korekcyjnych

Art. nr 9302.245
Kolor pomarańczowy/szary
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9302.285
Kolor szary/czarny 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9302.247
Kolor pomarańczowy/szary
Szybki PC brązowe/filtr 
 przeciwsłoneczny 
 UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9302.286
Kolor szary/czarny 
Szybki PC szare/filtr przeciw-
 słoneczny UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9302.275
Kolor szary/limonkowy 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision extreme

Art. nr 9302.600
Model  z ograniczonym syste-
 mem wentylacyjnym
Kolor szary/niebieski 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision extreme

Art. nr 9302.601
Model  z ograniczonym syste-
 mem wentylacyjnym
Kolor czerwony/czarny 
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF 

Art. nr 9302.281
Model  z gumową opaską 
 na głowę
Kolor szary/czarny
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF 
 
Art. nr 9302.500
Model uvex CR
Kolor biały/przezroczysty
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision CR
Okulary można sterylizować 
w autoklawie (zob. str. 29)
 

Art. nr 9302.510
Model  z ograniczonym systemem wenty-
 lacyjnym dla połączenia z hełmem 
 oraz ochronnikami słuchu uvex 2H, 
 uvex 3H oraz uvex 3200H
Kolor szary/niebieski 
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Hełm oraz ochronniki 
należy zamawiać osobno
Adapter umożliwiający montaż tych 
gogli bez konieczności stosowania 
ochronników słuchu
Art. nr  9924.010 
 

Szybki wymienne:
Art. nr 9302.255
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9302.257
Szybki PC brązowe/filtr 
 przeciwsłoneczny UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9302.256
Szybki PC szare/filtr 
 przeciwsłoneczny UV 5-2.5
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9302.043
Model  z klapką
Kolor zielony/czarny
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
Klapka PC szare
 uvex infradur PLUS
 filtr nr 3

Spawalnicze gogle ochronne
uvex ultrasonic zostały
opisane na stronie 52 w sekcji
Okulary i gogle spawalnicze.
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uvex ultravision

Gogle ochronne

uvex ultravision · 9301
•	Gogle o nieograniczonym polu wi-

dzenia
•	Zaawansowany system wentyla-

cyjny zapewnia wyjątkowy komfort 
użytkownika

•	Opcjonalne szybki odporne na za-
parowywanie

•	Możliwość wymiany szybek
•	Wyjątkowo szczelne i bezuciskowe 

dopasowanie
•	Dostępne modele specjalne: 

–  z odrywanymi foliami ochronny-
mi 9301.813

–  dodatkowym komfortowym 
uszczelnieniem 9301.716

–  czerwone, gazoszczelne, wersja 
9301.603

–  z szerokim noskiem do połącze-
nia z maskami przeciwpyłowymi

Szybki wymienne:
Art. nr 9300.517
Szybki CA bezbarwne
 odporne na zaparowywanie

Art. nr 9300.956
Szybki CA bezbarwne
 odporne na zaparowywanie 
 szybka do modelu gogli 9301.906

Art. nr 9301.255
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
 
Art. nr 9300.316
Szybki wymienna warstwa folii 9301.813
Kolor bezbarwny
Minimalna ilość zakupu: 10
 

Art. nr 9301.544 
Model z adapterem hełmu do połączenia
 z hełmem ochronnym uvex airwing
 oraz ochronnikami słuchu 
 uvex 2H, uvex 3H i uvex 3200H 
Kolor przezroczysty szary 
Szybki CA bezbarwne
 odporne na zaparowywanie 
 

Hełm oraz ochronniki słuchu 
należy zamawiać osobno

Adapter umożliwiający montaż 
tych gogli bez konieczności 
stosowania ochronników słuchu
Art. nr  9924.010 
 

Art. nr 9301.714
Kolor przezroczysty szary
Szybki CA bezbarwne/odpor-
 ne na zaparowywanie

Art. nr 9301.716
Kolor przezroczysty szary
Szybki CA bezbarwne/odpor-
 ne na zaparowywanie 
 z gąbką uszczelniającą

Art. nr 9301.906
Kolor przezroczysty szary
Szybki CA bezbarwne/odpor-
 ne na zaparowywanie
szeroka część nosowa, w szcze-
gólności odpowiednie do użytku 
z maskami przeciwpyłowymi

Art. nr 9301.105
Kolor przezroczysty szary
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF

Art. nr 9301.605 
Kolor przezroczysty szary
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex optidur 4C PLUS 

Art. nr 9301.815 
Kolor przezroczysty szary
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
 wentylacja od góry 
 zamknięta

Art. nr 9301.813 
Kolor przezroczysty szary
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
 z odrywaną folią ochronną 
 (2 szt.)

Art. nr 9301.603 
Kolor czerwony 
Szybki PC bezbarwne/
 UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
 Zamknięty układ 
 wentylacji, 
 gazoszczelne

Art. nr 9301.317 
Osłona ust PC bezbarwne/
 dla wszystkich 
 modeli 9301,
 bez montażu
 

Art. nr 9301.555 
Model osłona twarzy
Kolor przezroczysty szary 
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2
 uvex supravision HC-AF
 

Art. nr 9301.318 
Osłona ust  PC bezbarwne/ 
 dla wszystkich modeli 9301 
 bez montażu
 

9301.555
•		Osłona	twarzy	połączona	z	goglami	uvex	ultravision	dla	

optymalnej ochrony. W odróżnieniu od konwencjonalnych 
osłon twarzy, gogle całkowicie uszczelniają i chronią oczy

•		Dodatkowa	ochrona	twarzy	przed	bryzgami	cieczy	
i unoszącymi się cząstkami

•		Nadają	się	do	noszenia	na	półmaskach	ochronnych
•		Podnoszą	się	za	pomocą	mechanizmu	zawiasowego

Uwaga: 
Szybki CA nie pasują 
do modeli PC i vice versa.
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uvex HI-C · uvex 9405 · uvex 9305

Gogle ochronne

uvex · 9405
•	Gogle o szerokim polu widzenia 

z wszechstronnym systemem 
wentylacyjnym

•	Można je zakładać na większość 
okularów korekcyjnych

•	Matowa górna część w celu 
ochrony przed odblaskiem

•	Łatwa i szybka regulacja opaski 
na głowę

•	Możliwość łączenia z półmaska-półmaska-
mi oraz półmaskami z filtrem

uvex · 9305
•	Klasyczne gogle o szerokim 

polu widzenia z zaawansowa-
nym systemem wentylacyjnym

•	Dostępne z opaską na głowę 
wykonaną z elastycznej tkaniny 
lub z opaską gumową

•	Gumowa opaska na głowę, 
nie pozostawia kłaczków, 
możliwość mycia

Art. nr 9405.714 
Kolor przezroczysty szary
Szybki CA bezbarwne 
 odporne na 
 zaparowywanie

Szybki wymienne:
Art. nr 9400.517
Szybki CA bezbarwne 
 odporne na zaparowywanie
 

Art. nr 9305.514 
Kolor przezroczysty szary
Model z gumową opaską
Szybki CA bezbarwne/ 
 odporne na zaparowywanie
 
Art. nr 9305.214 
Kolor przezroczysty szary
Model z tekstylną opaską
Szybki CA bezbarwne 

Art. nr 9305.714 
Kolor przezroczysty szary
Model z tekstylną opaską
Szybki CA bezbarwne/ 
 odporne na zaparowywanie

uvex HI-C · 9306
•	Gogle o szerokim polu widzenia 

i niezwykłym komforcie użytko-
wania dzięki opatentowanemu 
designowi

•	Dostosowują się do indywidual-
nych konturów twarzy

•	Znakomita amortyzacja wstrzą-
sów

•	Dodatkowa wentylacja boczna 
dzięki wbudowanym kanalikom 
powietrza w części skroniowej

•	Wydłużone szybki zapewniają 
lepszą ochronę przed rozbryz-
gami cieczy oraz rozpylonymi 
substancjami

•	Łatwa wymiana szybek
•	Szerokie pole widzenia, możliwe 

stosowanie na większości oku-
larów korekcyjnych

•	Łatwa i szybka regulacja

Art. nr 9306.765
Kolor niebieski
Szybki CA bezbarwne
 odporne na 
 zaparowywanie

Art. nr 9306.714
Kolor przezroczysty szary
Szybki CA bezbarwne
 odporne na 
 zaparowywanie

Szybki wymienne:
Art. nr 9306.517
Szybki CA bezbarwne
 odporne na zaparowywanie
 

Opatentowany system
harmonijkowy 
•  Wysoki stopień 

elastyczności
•  Dopasowuje się do 

wszystkich kształtów

Opatentowany system 
wentylacyjny
•  Dodatkowa boczna 

wentylacja poprzez 
zintegrowane kanały 
powietrzne

•  Szerokie szybki za-
pewniają lepszą ochro-
nę przed odpryskami

Szybki wymienne
•  Szybki mogą być łatwo 

i szybko wymienione, 
co obniża koszty 
eksploatacji 

Wszechstronna 
wentylacja
•  Lepsza cyrkulacja 

powietrza dzięki 
nowemu systemowi 
wentylacji.

Przystosowanie 
•  Mogą być przystoso�przystoso-

wane szybko i łatwo 
zapewniając pełną 
ochronę i dopasowanie 

Szerokie pole widzenia 
i kompatybilność z oku-
larami korekcyjnymi
•  Szerokie pole widzenia 
•  Mogą być wygodnie 

noszone wraz z okula-
rami korekcyjnymi
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Innowacyjne rozwiązania chroniące przed promieniowaniem lasera

laservision

LASERVISION GmbH & Co. KG
tel. +49 911 973681-00 · E-Mail: info@lvg.com · uvex-laservision.com

Szybki rozwój technologii laserowej sprawia, że jej zastosowanie w systemach ochrony zdrowia staje się coraz ważniejsze. Nowe 
urządzenia laserowe we wszystkich dziedzinach przemysłu, nauki i medycyny wymagają nowych i unikalnych rozwiązań. laservision, 
firma wchodząca w skład uvex group, jest jednym z wiodących globalnych producentów wyrobów chroniących przed promieniowa-
niem lasera. laservision zajmuje się rozwojem, produkcją i dystrybucją okularów przeciwlaserowych, ochroną przeciwlaserową 
(ruchome ekrany i kurtyny bezpieczeństwa), a także małych filtrów i okien ochronnych dla wszystkich typów laserów i urządzeń.

Z powodu właściwości fizycznych, takich jak intensywność promienio-
wania oraz zdolność skupienia (spójność przestrzenna), światło lasero-
we stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, szczególnie 
dla oczu. Obowiązujące normy ochronne (EN 207 i EN 208) oraz przepi-
sy dotyczący bezpieczeństwa (BGV B2), określające zasady noszenia 
ochronnych okularów przeciwlaserowych, stanowią odpowiedź na tego 
rodzaju zagrożenia. Ochronne okulary przeciwlaserowe z szybkami ze 
specjalną powłoką lub z szybkami pochłaniającymi promieniowanie lase-
rowe są podstawowym produktem w ofercie laservision. Posiadamy po-
nad trzydziestoletnie doświadczenie w tej technologii. Jednocześnie la-
servision oferuje szeroki wybór szklanych i plastikowych filtrów do za-
stosowania w oknach instalowanych w obudowach maszyn, ścianach 
działowych i kurtynach.

Przy zautomatyzowanych procesach laserowych, tj. procesach, które 
nie wymagają stałego nadzoru, klasyfikowanych wg normy europejskiej 
EN 60825-4 jako klasa testu T1, współczynnik przetrwania osłony 
laserowej musi wynieść 30000 sekund. Jednak w przypadku biernych 
systemów ochrony, gdy moc lasera oraz intensywność promieniowania 
stale rosną, osiągnięcie takich wartości współczynnika jest niemożliwe, 
szczególnie w odniesieniu do okien. 
Świeżo opatentowany aktywny system okien firmy laservision stanowi 
idealne i najprostsze rozwiązanie tego problemu w formie zintegrowanej 
elektroniki zainstalowanej wewnątrz układu bezpieczeństwa systemu 
laserowego. 
Kiedy wiązki laserów oddziaływają na plastikową szybę z wystarczającą 
siłą, aby uruchomić czujnik wbudowany w konstrukcję, laser natychmiast 
wyłącza się, zanim niebezpieczne promieniowanie przedostanie się 
przez szybę. Zapewniamy kompletny system klasy T1, poświadczony 
certyfikatem CE, zgodnie z dyrektywą dotyczącą konstrukcji maszyn. 
W połączeniu z aktywnym systemem ścian kabinowych stanowi on 
kompletne i certyfikowane rozwiązanie, dostępne dla wysokiej klasy 
przemysłowych jednostek laserowych o spektrum długości fali 
wynoszącym od 820 do 1100 nm.

Alternatywnym rozwiązaniem jest osłona przed promieniowaniem 
laserowym przy użyciu środków mechanicznych i w ten sposób ochrona 
potencjalnie narażonego personelu przed skutkami działania lasera. 
Osłonę przed promieniowaniem laserowym mogą stanowić kurtyny, 
ściany działowe lub nawet trwałe ściany izolacyjne. Można je 
zainstalować w miejscu pracy lub wbudować w obudowę maszyn. 
laservision oferuje w zakresie osłony przeciwlaserowej zarówno 
rozwiązania standardowe, jak i dostosowane do potrzeb klienta, 
spełniające odpowiednie wymagania. Z powodu dużej ilości dostępnych 
materiałów i rozwiązań, w kwestiach dotyczących ochrony 
przeciwlaserowej doradzamy naszym klientom w ich siedzibach, 
aby znaleźć najlepsze możliwe rozwiązanie.

We współpracy z akademią uvex, laservision oferuje program 
modułowych kursów dotyczących bezpieczeństwa laserowego. 
Wśród nich znajduje się obowiązkowe coroczne szkolenie wraz ze 
specjalnymi kursami dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
laserowe, zaawansowane seminaria indywidualne, a także praktyki 
i techniki pomiaru. 
laservision jest aktywnym partnerem biorącym udział w różnych 
krajowych i międzynarodowych komisjach do spraw norm. 
We współpracy z instytucjami naukowymi bierze również udział 
w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w zakresie 
bezpieczeństwa laserowego.

Okulary przeciwlaserowe i okna ochronne

Aktywne systemy ochrony

Ekrany

Szkolenia
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Okulary i gogle spawalnicze
uvex i-vo · uvex super fit · uvex super f OTG · uvex ultrasonic flip-up

Nowa generacja spawalniczych okularów ochronnych 
dostępna z szybkami o różnym zabarwieniu oraz o różnej 
klasie ochrony. Innowacyjna technologia zapewnia 
ochronę przed promieniowaniem UV oraz podczerwieni, 
zachowując jednocześnie właściwości doskonałego 
rozpoznawania kolorów zgodnie z normą EN 172.

Specjalna powłoka uvex infradur AF jest odporna na 
zaparowywanie strony wewnętrznej szybek. Jest ona 
również niezwykle odporna na zarysowania po stronie 
zewnętrznej szybek, co ogranicza powstawanie 
uszkodzeń na skutek działania iskier spawalniczych. 

Nowe spawalnicze okulary ochronne doskonale 
dopasowują się do twarzy, dzięki czemu zwiększają 
komfort użytkowania.

uvex i-vo · 9160 uvex super fit · 9178 uvex super f OTG · 9169 uvex ultrasonic flip-up · 9302

Filtr IR/UV
zwiększający

bezpieczeństwo

Filtry chroniące 
przed słońcem/

odblaskiem

Oznaczenie K oraz
N dla szybek 

z powłoką HC-AF

Lepsza ochrona przed 
uderzeniami w porówna-
niu do tradycyjnych pro-
duktów spawalniczych 

zabarwionych na zielono

Nowość na rynku – 
firma uvex jako 

pierwsza opracowała 
filtr szary

Doskonałe
rozpoznawanie

kolorów zgodnie 
z normą EN 172
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uvex i-vo · uvex super fit

Okulary i gogle spawalnicze

Wszystkie produkty spawalnicze posiadają szybki wyko-
nane z poliwęglanu, co zapewnia ochronę przed uderze-
niami oraz przed promieniowaniem UV i IR oraz widocz-
nym odblaskiem.

Produkty nie zapewniają ochrony przed
promieniowaniem laserowym!

W celu uzyskania profesjonalnej porady dotyczącej bez-
pieczeństwa oraz doboru właściwych gogli chroniących 
przed promieniowaniem laserowym prosimy o kontakt 
ze specjalistą. 

Numer telefonu: 601 437 663 lub laser@uvex-integra.pl

•	Wygodne spawalnicze okulary 
ochronne 

•	Trzy różne klasy ochrony 
o szarym zabarwieniu 

•	Doskonałe rozpoznawanie 
kolorów zgodnie z EN 172 

•	Wyjątkowy design 
•	Maksymalny komfort 

użytkownika 
•	Technologia uvex duo 

component – łączy w sobie 
komponenty twarde i miękkie, 
zapewniając maksymalny 
komfort użytkowania 

•	Miękkie komponenty wokół 
wrażliwych części twarzy (uszy, 
czoło, nos) 

•	Dostępne z całkowicie regulowa-regulowa-
nymi zausznikami, co pozwala na 
dopasowanie ich do potrzeb 
użytkownika 

•	Trwała powłoka uvex odporna na 
zaparowywanie po stronie we-
wnętrznej szybek oraz wyjątko-
wa odporność na zarysowania 
po stronie zewnętrznej 

•	Ochrona przed promieniowaniem 
UV oraz IR 

•	Wytrzymałość mechaniczna: 
F (45 m/s)

uvex i-vo · 9160

•	Sportowy ultralekki design, 
okulary ochronne z zausznikami 
na zawiasach 

•	Dwie różne klasy ochrony 
o szarym zabarwieniu 

•	Doskonałe rozpoznawanie 
kolorów zgodnie z EN 172 

•	Trwała powłoka odporna na 
zaparowywanie uvex po stronie 
wewnętrznej szybek, wyjątkowo 
odporne na zarysowania po 
stronie zewnętrznej 

•	Ekstracienkie sferyczne szybki 
o wyjątkowej ostrości optycznej 

•	Koncepcja zauszników 
technologii uvex x-stream – 
materiał zauszników zmienia się 
stopniowo z twardego na miękki 
– dopasowanie zapewniające 
bezpieczeństwo – okulary nie 
ześlizgują się 

•	Wytrzymałość mechaniczna: 
F (45 m/s)

uvex super fit · 9178

Art. nr 9160.041 9160.043 9160.045
Kolor czarny/zielony czarny/zielony czarny/zielony
Szybki PC szare PC szare PC szare

filtr nr 1.7 filtr nr 3 filtr nr 5
 uvex infradur AF uvex infradur AF uvex infradur AF

Art. nr 9178.041 9178.043
Kolor czarny/zielony czarny/zielony
Szybki PC szare PC szare

filtr nr 1.7 filtr nr 3
uvex infradur AF uvex infradur AF

uvex-laservision.com
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uvex 9116 · uvex 9104 · uvex super f OTG

Okulary i gogle spawalnicze

•	Nowoczesne spawalnicze oku-
lary ochronne z zausznikami na 
zawiasach 

•	Można je zakładać na większość 
okularów korekcyjnych

•	Nieograniczone pole widzenia
•	Technologia uvex x-stream – 

materiał zauszników zmienia się 
stopniowo z twardego na miękki 
– bezpieczna regulacja i stabilne 
osadzenie na twarzy

•	Wyjątkowy komfort użytkownika 
•	Nowa technologia filtracyjna 

•	Doskonałe rozpoznawanie 
kolorów zgodnie z EN 172 

•	Trwała powłoka odporna na 
zaparowywanie uvex po stronie 
wewnętrznej szybek, wyjątkowo 
odporne na zarysowania po 
stronie zewnętrznej 

•	Wytrzymałość mechaniczna: 
F (45 m/s) 

•	Zminimalizowane ryzyko 
uszkodzeń na skutek działania 
iskier spawalniczych

•	Design oprawek zapewniający 
idealne dopasowanie, anato-
miczny kształt noska 

•	Wbudowane ochraniacze bocz-
ne oraz osłona łuku brwiowego 

•	Krawędź oprawek została tak 
zaprojektowana, aby chronić 
oczy przed unoszącymi się 
cząstkami 

•	Pełna regulacja długości zausz-
ników oraz kąta pochylenia 
umożliwia łatwą regulację 

•	Regulowane końcówki zauszni-
ków Softform 

•	Nowa technologia filtracyjna. 
Doskonałe rozpoznawanie kolo-
rów zgodnie z EN 172 

•	Ochrona przed promieniowa-
niem UV oraz IR 

•	Zminimalizowane ryzyko uszko-
dzeń na skutek działania iskier 
spawalniczych 

•	Filtr typu „flip-up“ – łatwość wy-
miany

uvex super f OTG · 9169

uvex · 9116

uvex · 9104

Art. nr 9116.041 9116.043 9116.045 9116.046
Kolor czarny/zielony czarny/zielony czarny/zielony czarny/zielony
Szybki PC szare PC szare PC szare PC szare
 filtr nr 1.7 filtr nr 3 filtr nr 5 filtr nr 6

uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS

Art. nr 9104.041 9104.043 9104.045 9104.046
Kolor czarny/zielony czarny/zielony czarny/zielony czarny/zielony
Szybki PC bezbarwne PC bezbarwne PC bezbarwne PC bezbarwne

uvex optidur 4C PLUS uvex optidur 4C PLUS uvex optidur 4C PLUS uvex optidur 4C PLUS
Klapka czarna czarna czarna czarna
Szybki PC szare PC szare PC szare PC szare

filtr nr 1.7 filtr nr 3 filtr nr 5 filtr nr 6
uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS

Wymienna klapka
9104.081 9104.083 9104.085 9104.086

Art. nr 9169.543 9169.545
Kolor czarny/zielony czarny/zielony
Szybki PC szare PC szare

filtr nr 3 filtr nr 5
 uvex infradur AF uvex infradur AF

•	Design oprawek zapewniający 
idealne dopasowanie 

•	Wbudowane ochraniacze bocz-
ne oraz osłona łuku brwiowego 

•	Krawędź oprawek została tak 
zaprojektowana, aby chronić 
oczy przed unoszącymi się 
cząstkami 

•	Pełna regulacja długości zausz-
ników oraz kąta pochylenia

•	Regulowane końcówki zauszni-
ków Softform 

•	Doskonałe rozpoznawanie kolo-
rów zgodnie z EN 172 

•	Ochrona przed promieniowa-
niem UV oraz IR 

•	Zminimalizowane ryzyko uszko-
dzeń na skutek działania iskier 
spawalniczych
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Okulary i gogle spawalnicze
uvex 9185 · uvex futura · uvex astrospec

Art. nr 9168.081 9168.082 9168.184 9168.084
Kolor czarny czarny czarny czarny
Szybki PC zielone PC zielone PC zielone PC zielone

filtr nr 1.7 filtr nr 3 filtr nr 4 filtr nr 5
uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS

Szybki wymienne:
9168.122 9168.129 9168.124 9168.127

Art. nr 9180.041 9180.043 9180.044 9180.045 9180.046
Kolor czarny czarny czarny czarny czarny
Szybki PC zielone PC zielone PC zielone PC zielone PC zielone

filtr nr 1.7 filtr nr 3 filtr nr 4 filtr nr 5 filtr nr 6
uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur uvex infradur
PLUS PLUS PLUS PLUS PLUS

Szybki wymienne
9180.081 9180.083 9180.084 9180.085 9180.086

Art. nr 9185.042 9185.043 9185.045
Kolor czarny czarny czarny
Szybki PC zielone PC zielone PC zielone

filtr nr 2 filtr nr 3 filtr nr 5
 uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS
Szybki wymienne 9185.082 9185.083 9185.085

•	Modne okulary ochronne z szerokim polem widzenia 
•	Podwójne szybki zapewniające optymalną ochronę 
•	Łatwa wymiana szybek za pomocą zatrzasku x-press (XPC) 
•	Zminimalizowane ryzyko uszkodzeń na skutek działania iskier 

spawalniczych 
•	Dostępność szybek zamiennych

uvex · 9185

uvex futura · 9180
•	Funkcjonalne okulary ochronne z szerokim polem widzenia 
•	Doskonałe dopasowanie poprzez wielostopniową regulację kąta 

pochylenia szybki 
•	Zauszniki uvex duo-flex z 4-stopniową regulacją długości 
•	Wbudowany mechanizm mikrozapadkowy w końcówkach zauszników 
•	Szybki wymienne wykonane z poliwęglanu 
•	Zminimalizowane ryzyko uszkodzeń na skutek działania iskier 

spawalniczych

uvex astrospec · 9168
•	Nowoczesne spawalnicze okulary ochronne 
•	Zauszniki uvex duo-flex podwyższają komfort użytkowania,  

4- stopniowa regulacja długości zauszników pozwala na indywidualne 
dopasowanie

•	Szybki z poliwęglanu o wysokiej odporności na uderzenia 
•	Łatwa wymiana szybek 
•	Zminimalizowane ryzyko uszkodzeń na skutek działania iskier 

spawalniczych 
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uvex 9162 · uvex 9207

Okulary i gogle spawalnicze

uvex · 9162
•	Wygodne spawalnicze okulary ochronne z poliwęglanu
•	Nieograniczone pole widzenia 
•	Można je zakładać na większość okularów korekcyjnych
•	Bezuciskowe dopasowanie dzięki zausznikom uvex duo-flex
•	Efektywny system wentylacyjny dzięki specjalnej konstrukcji 

zauszników 
•	4-stopniowa regulacja długości zauszników pozwala na dopasowanie 

ich do indywidualnych potrzeb użytkownika
•	Szybki wykonane z poliwęglanu z matową osłoną łuku brwiowego 

chroniące przed odblaskiem 
•	Zminimalizowane ryzyko uszkodzeń na skutek działania iskier 

spawalniczych 

uvex · 9207
•	System zatrzaskowy (clip-on) oraz system flip-up z solidnym 

zatrzaskiem wykonanym z metalu 
•	Odpowiednie dla oprawek uvex ceramic, uvex meteor oraz 

uvex cosmoflex 
•	Duże szybki zapewniają całkowitą ochronę 
•	Z futerałem ochronnym 
•	Dostępne z szybkami uvex infradur PLUS jako alternatywa 

do spawalniczych okularów typu flip-up 
•	Zminimalizowane ryzyko uszkodzeń na skutek działania iskier 

spawalniczych

Art. nr 9207.005 9207.116 9207.041
 clip-on clip-on clip-on
Szybki PC bezbarwne PC szare PC zielone

UV 2-1.2 filtr przeciwsłoneczny filtr nr 1.7
UV 5-2.5

uvex optidur NCH uvex optidur NCH uvex infradur PLUS

Art. nr 9207.044 9207.045 9207.046
 clip-on clip-on clip-on
Szybki PC zielone PC zielone PC zielone

filtr nr 4 filtr nr 5 filtr nr 6
uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS

Art. nr 9162.041 9162.044 9162.045 9162.046
Kolor czarny/czarny czarny/czarny czarny/czarny czarny/czarny
Szybki PC zielone PC zielone PC zielone PC zielone

filtr nr 1.7 filtr nr 4 filtr nr 5 filtr nr 6
uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS
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Okulary ochronne
uvex ultrasonic flip-up · uvex ultravision

uvex ultravision · 9301

uvex ultrasonic flip-up · 9302

•	Wygodne gogle spawalnicze 
z szerokim polem widzenia

•	Można je zakładać na większość 
okularów korekcyjnych

•	Regulowana i wodoodporna 
opaska

•	Wyjątkowo szczelne 
i bezuciskowe dopasowanie

•	Ergonomiczny kształt
•	Zaawansowany system 

wentylacyjny zapewnia 
wyjątkowy komfort użytkownika

•	Łatwość wymiany szybek

•	Design sportowy z szerokim i pa-
noramicznym polem widzenia 

•	Twarde i miękkie komponenty 
umożliwiają łatwe dostosowanie 
się do kształtu twarzy, skutecznie 
uszczelniając okolice oczu

•	Wysokie poziom ochrony dla zawo-
dowych spawaczy 

•	Trwała odporność na zaparowywa-
nie po stronie wewnętrznej 

•	Kompleksowa ochrona boczna wo-
kół oczu, nawet przy długotrwałym 
użytkowaniu 

•	Doskonałe rozpoznawanie kolorów 
zgodnie z EN 172 

•	System wentylacyjny zapewnia 
przyjemne środowisko wewnętrzne

•	Nowa technologia z szarym filtrem 
•	Szybki spawalnicze typu flip-up – 

łatwość wymiany 
•	Zminimalizowane ryzyko uszko-

dzeń na skutek działania iskier 
spawalniczych 

•	Można je zakładać na większość 
okularów korekcyjnych

•	Miękkie materiały zapewniają moż-
liwość łączenia z maskami ochron-
nymi oraz pozostałymi środkami 
ochrony osobistej 

•	Ochrona przed promieniowaniem 
UV oraz IR 

•	Wysoki stopień wytrzymałości me-
chanicznej

Art. nr 9301.245 
Kolor czarny 
Szybki PC zielone 
 filtr nr 5
 uvex infradur PLUS

Szybki wymienne:
Art. nr 9301.285
Szybki PC zielone 
 filtr nr 5
 uvex infradur PLUS
 

Art. nr 9302.043 9302.045
Kolor zielony/czarny zielony/czarny
Szybki PC bezbarwne/UV 2-1.2 PC bezbarwne/UV 2-1.2

uvex supravision HC-AF uvex supravision HC-AF
Klapka PC szara PC szara

filtr nr 3 filtr nr 5
uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS

Szybki wymienne
flip-up
Art. nr 9302.083 9302.085
Szybki PC szare PC szare

filtr nr 3 filtr nr 5
uvex infradur PLUS uvex infradur PLUS
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uvex 9350 · Poziomy ochrony spawalniczej

Okulary i gogle spawalnicze

Poziom ochrony spawalniczej oraz zalecenia dotyczące użytkowania zgodnie z EN 169

POZIOM
OCHRONY

ZASTOSOWANIE ZASTOSOWANY GAZ
WSPÓŁCZYNNIK
PRZEPŁYWU (L/H)

1.7
ochrona przed promieniami rozproszonymi 
dla asystentów spawaczy

– –

2 cięcie acetylo-tlenem – –

3 cięcie acetylo-tlenem – –

4 spawanie i lutospawanie acetylen < 70

5
spawanie i lutospawanie
cięcie acetylo-tlenem

acetylen 
tlen

 70 – 200 
900 – 2 000

6
spawanie i lutospawanie
cięcie acetylo-tlenem

acetylen 
tlen

200 – 800 
2 000 – 4 000

uvex · 9350
•	Gogle spawalnicze o szerokim 

polu widzenia z uchwytem filtra 
typu flip-up 

•	Maksymalny komfort 
użytkowania dzięki idealnie 
dopasowującej się oprawce 

•	Można je zakładać na większość 
okularów korekcyjnych

•	Łatwość regulacji opaski na 
głowę

•	Efektywny system wentylacji
•	Możliwość wymiany szybek

Art. nr 9350.035 
Kolor czarny 
Szybki CA bezbarwne 
Klapka czarna 
Szybki zielone 
 filtr nr 5

Szybki wymienne:
Art. nr 9350.050
Szybki CA bezbarwne 

Szybki wymienne do klapki:
Art. nr 9140.065
Szybki zielone
 filtr nr 5
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Akcesoria czyszczące uvex

Akcesoria

Stacja sanitarna uvex
•	Stacja sanitarna z tworzywa do 

okularów, do zamontowania na 
ścianie

•	Wymienna pompka z tworzywa
•	Łatwa w użyciu

–  prosty proces czyszczenia 
okularów

–  zwiększone bezpieczeństwo 
dzięki czystości

– wydłuża żywotność okularów
•	Możliwość ponownego 

napełnienia, chusteczki 
czyszczące pozbawione silikonu 
oraz płyn czyszczący uvex

uvex 9973.100
Pompka dozująca do pojemnika 
z płynem czyszczącym uvex 
9972.100

uvex 9972.100
Środek czyszczący o pojemności 
0,5 l. 
Odpowiedni dla wszystkich szy-
bek!

uvex 9971.000
Opakowanie 700 szt. chusteczek 
czyszczących
Odpowiednie dla wszystkich 
szybek!

•	100 sztuk/pudełko
•	Bez zawartości silikonu
•	Bez właściwości 

antystatycznych
•	Zapakowane oddzielnie 

– idealne do czyszczenia 
okularów

•	Dla wszystkich szybek okularów 
uvex

Uchwyt ścienny do chusteczek 
czyszczących, w tym akcesoria 
montażowe. Art. nr 9963.001

Chusteczki czyszczące uvex

Art. nr 9970.002 
W tym 2 x 9971.000 
 1 x 9972.100
 1 x 9973.100

Art. nr 9973.100 

  
  

Art. nr 9972.100 

Art. nr 9971.000 

  
    

Art. nr 9963.000 

  
  

Art. nr 9963.001
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Tasiemki i sznureczki uvex do okularów

Akcesoria

Opaski na głowę do okularów uvex
Art. nr 9958.006 

  
  

Art. nr 9958.003
  
  

 

Sznureczek do okularów uvex
Art. nr 9959.002 
 dla wszystkich
 standardowych części 
 skroniowych uvex
 
Art. nr 9959.003 
 dla wszystkich 
 zauszników typu 
 uvex duo-flex oraz
 standardowych 

Sznureczek do okularów uvex pheos 
Art. nr 9959.004

  
  

9958.006
•	Blokada służąca do regulacji do 

odpowiedniego rozmiaru
•	Bez zawartości metalu
•	Odpowiednie do okularów uvex 

9153 oraz 9159

9958.003
•	Łatwość regulacji opaski na 

głowę
•	Bez zawartości metalu
•	Odpowiednie do okularów na 

okulary uvex 9165

Sznureczek do okularów
•	Dla modeli uvex pheos/uvex 

pheos s 9192
•	Bez zawartości metalu
•	Indywidualna regulacja rozmiaru 

patrz strona 24

uvex 9959.002
Sznureczek do wszystkich 
okularów uvex

uvex 9959.003
Sznureczek do okularów
•	Do wszystkich zauszników 

uvex duo-flex
•	Do wszystkich miękkich 

zauszników (uvex skyper)
•	Dla modeli 9161, 9162 oraz 9165

•	Opaska na głowę do okularów 
do zamocowania do zauszników 
uvex pheos/uvex pheos s

•	Bez zawartości metalu
•	Indywidualna regulacja rozmiaru

patrz strona 25

Opaska na głowę uvex pheos
Art. nr 9958.020 
Kolor szary/czarny 
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Akcesoria
Etui ochronne uvex na okulary

•	Modny twardy futerał
•	Niezwykle solidna budowa 

chroni przed zewnętrznymi 
uderzeniami

•	Miękka część wewnętrzna
•	Mocowanie do paska za 

pomocą sprzączki
•	Praktyczny zatrzask
•	Specjalnie zaprojektowane 

dla okularów o mocnym 
wygięciu (np.: uvex i-vo)

•	Niezwykle solidne etui
•	Wzmocniony zamek
•	Szlufka
•	Dodatkowe miejsce na szybki 

zapasowe
•	Odpowiedni dla wszystkich 

okularów uvex (z wyłączeniem 
9169)

•	Klasyczne etui z zatrzaskiem
•	Odpowiednie dla wszystkich 

okularów uvex (z wyłączeniem 
9160, 9169, 9172, 9175, 9178)

•	Etui na gogle z zamkiem oraz 
szlufką

•	Niezwykle duże i solidne etui
•	Dodatkowe miejsce na szybki 

zapasowe
•	Odpowiednie dla gogli 

i okularów uvex

Etui na okulary uvex

Etui na okulary uvex

Etui na okulary uvex

Etui na gogle uvex

Art. nr 9954.600
Kolor czarny

 

Art. nr 9954.500
Kolor czarny

 

Art. nr 9954.000
Kolor czarny

 

Art. nr 9954.501
Kolor czarny
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Etui ochronne uvex na okulary

Akcesoria

uvex 9954.355
•	Elegancki woreczek wykonany 

z mikrofibry
•	Odpowiedni dla wszystkich 

okularów uvex 

uvex 9954.360
•	Elegancki woreczek wykonany 

z mikrofibry
•	Odpowiedni dla okularów oraz 

gogli uvex

Etui ochronne uvex na okulary
Art. nr 9954.355
Kolor czarny
 dla okularów 
 ochronnych

Art. nr 9954.360
Kolor czarny
 dla gogli

 

•	Twardy futerał do zamontowania 
na ścianie

•	Odpowiednie dla gogli 
i okularów uvex 
– 2 pary gogli lub 
– 3 pary okularów lub 
–  1 para gogli oraz 2 pary 

okularów

•	Elastyczne i solidne etui 
wykonane z nylonu

•	Etui można rozszerzyć za 
pomocą zamka umieszczonego 
na boku

•	Odpowiednie dla wszystkich 
okularów uvex

uvex Secu Box

Etui na okulary uvex

Art. nr 9957.502
Kolor niebieski

Art. nr 6118.002
Kolor czarny
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Okulary ochronne
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9104 uvex 9104 okulary ochronne – ochrona spawalnicza 5 49 ■ ■

9116 uvex 9116 okulary ochronne – ochrona spawalnicza 5 49 ■

9130 uvex cosmoflex okulary z oprawą z tworzywa 5 35 ■ ■

9134 uvex meteor okulary z oprawą z tworzywa 5 35 ■

9137 uvex ceramic okulary z oprawą z tworzywa 5 39 ■

9148 uvex 9148 okulary z oprawą z metalu 5 39 ■

9149 uvex 9149 okulary z oprawą z metalu 5 39 ■

9153 uvex racer MT okulary z oprawą z metalu 5 38 ■ ■

9155 uvex mercury okulary z oprawą z metalu 5 39 ■

9159 uvex winner okulary z oprawą z metalu 5 38 ■ ■

9160 uvex i-vo okulary z oprawą z tworzywa 5 28 ■ ■ ■

9160 uvex i-vo okulary ochronne – ochrona spawalnicza 5 47/48 ■

9161 uvex 9161 okulary z oprawą z tworzywa 12 40 ■ ■

9162 uvex 9162 okulary ochronne – ochrona spawalnicza 12 51 ■

9163 uvex astroflex okulary z oprawą z tworzywa 5 32 ■

9164 uvex astrospec 2.0 okulary z oprawą z tworzywa 5 23 ■ ■ ■ ■ ■

9165 uvex ultraspec okulary z oprawą z tworzywa 5 40 ■ ■

9166 uvex astrolite okulary z oprawą z tworzywa 5 32 ■

9168 uvex astrospec okulary z oprawą z tworzywa 5 32 ■ ■ ■

9168 uvex astrospec okulary ochronne – ochrona spawalnicza 5 50 ■

9169 uvex super OTG okulary z oprawą z tworzywa 5 41 ■ ■

9169 uvex super f OTG okulary z oprawą z tworzywa 5 41 ■ ■

9169 uvex super f OTG okulary ochronne – ochrona spawalnicza 5 47/49 ■

9169 uvex super f OTG CR okulary z oprawą z tworzywa 5 29/41 ■

9172 uvex super g okulary z oprawą z tworzywa 5 26 ■ ■ ■ ■

9174 uvex skylite okulary z oprawą z tworzywa 5 33 ■

9175 uvex skyguard NT okulary z oprawą z tworzywa 5 33 ■ ■

9177 uvex x-trend okulary z oprawą z tworzywa 5 33 ■ ■

9178 uvex super fit okulary z oprawą z tworzywa 5 26/27 ■ ■ ■ ■ ■ ■

9178 uvex super fit okulary ochronne – ochrona spawalnicza 5 47/48 ■

9178 uvex super fit CR okulary z oprawą z tworzywa 5 27/29 ■

9180 uvex futura okulary z oprawą z tworzywa 5 35 ■ ■

9180 uvex futura okulary ochronne – ochrona spawalnicza 5 50 ■

9182 uvex futura okulary z oprawą z tworzywa 5 35 ■

9185 uvex 9185 okulary z oprawą z tworzywa 5 36 ■ ■ ■

9185 uvex 9185 okulary ochronne – ochrona spawalnicza 5 50 ■
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9188 uvex cybric okulary z oprawą z tworzywa 5 37 ■ ■ ■

9188 uvex cyberguard okulary z oprawą z tworzywa 5 37 ■

9190 uvex i-3 okulary z oprawą z tworzywa 5 21 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

9192 uvex pheos/uvex pheos s okulary z oprawą z tworzywa 5 24 ■ ■ ■

9192 uvex pheos guard uvex pheos wersja z opaską na głowę 4 25 ■

9195 uvex skyper okulary z oprawą z tworzywa 5 30 ■ ■

9196 uvex skyper s okulary z oprawą z tworzywa 5 30 ■ ■

9196 uvex skybrite s okulary z oprawą z tworzywa 5 30 ■

9197 uvex skyper sx2 okulary z oprawą z tworzywa 5 31 ■ ■

9197 uvex skybrite sx2 okulary z oprawą z tworzywa 5 31 ■ ■

9207 uvex 9207 system zatrzaskowy – ochrona spawalnicza 10 51 ■ ■

9231 uvex polavision okulary z oprawą z tworzywa 5 37 ■

9301 uvex ultravision gogle ochronne 10 44 ■ ■ ■

9301 uvex ultravision faceguard gogle ochronne 1 44 ■

9301 uvex ultravision gogle ochronne – ochrona spawalnicza 10 52 ■

9302 uvex ultrasonic gogle ochronne 4 43 ■ ■

9302 uvex ultrasonic flip-up gogle ochronne – ochrona spawalnicza 4 43/47/52 ■ ■

9302 uvex ultrasonic CR gogle ochronne 4 29/43 ■

9305 uvex 9305 gogle ochronne 12 45 ■ ■

9306 uvex HI-C gogle ochronne 10 45 ■

9307 uvex carbonvision gogle ochronne 5 42 ■

9350 uvex 9350 gogle ochronne – ochrona spawalnicza 10 53 ■ ■

9405 uvex 9405 gogle ochronne 12 45 ■

6118 uvex 6118 etui ochronne na okulary 12 57

9954 etui ochronne na okulary 5 56

9954 etui z mikrofibry 5 57

9957 pudełko SECU Box 1 57

9958 opaska na głowę do okularów skroniowych 
uvex 10 55

9959 sznureczek na szyję do okularów uvex 10 55

9963 chusteczki czyszczące 5 54

9970 stacja czyszcząca 1 54

9971 zamienny papier czyszczący 1 54

9972 płyn czyszczący 1 54

9973 pompka z tworzywa 1 54
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Zastosowania

Warunki pracy Model okularów Szybki – materiał Zabarwienie szybek Powłoka

Mechanika precyzyjna okulary HG 
PC 

bezbarwne uvex optidur 4C PLUS 
uvex optidur NCH 
uvex supravision HC-AF

Montaż,
konserwacja

okulary HG 
PC 

bezbarwne uvex optidur 4C PLUS 
uvex optidur NCH 
uvex supravision HC-AF

Szlifowanie
Szlifowanie kątowe

okulary, 
gogle

HG 
VG 
PC 

bezbarwne uvex optidur NCH 
uvex supravision HC-AF 
uvex supravision performance 
uvex variomatic 

Prace tokarskie
Prace frezarskie

okulary HG 
PC 

bezbarwne uvex optidur 4C PLUS 
uvex optidur NCH 
uvex supravision HC-AF 

Środowisko zapylone gogle PC bezbarwne uvex supravision HC-AF 
uvex supravision extreme

Czyszczenie odlewów gogle PC bezbarwne uvex supravision HC-AF 
uvex supravision extreme

Leśnictwo i rolnictwo okulary PC bezbarwne 
bursztynowe

uvex supravision HC-AF 
uvex supravision extreme

Laboratorium okulary
gogle

HG 
PC

bezbarwne 
jasnoniebieskie

uvex optidur NCH 
uvex supravision HC-AF 
uvex optidur 4C PLUS

Praca przy kwasach 
i nośnikach galwanicznych

gogle PC 
CA

bezbarwne uvex supravision HC-AF 
uvex supravision extreme

Spawanie punktowe,
lutowanie

okulary, 
gogle

G 
PC

zielony filtr spawalniczy
szary filtr spawalniczy

uvex infradur PLUS  
uvex infradur AF

Cięcie tlenowe 
Spawanie gazowe, lutospawanie
Asystent spawacza

okulary, 
gogle

G
PC

zielony filtr spawalniczy
szary filtr spawalniczy

uvex infradur PLUS 
uvex infradur AF

Odlewnie okulary G 
PC

zielony filtr spawalniczy
szary filtr spawalniczy

uvex infradur PLUS 
uvex infradur AF

Prace przy piecu okulary, 
gogle

G 
PC

zielony filtr spawalniczy
szary filtr spawalniczy

uvex infradur PLUS 
uvex infradur AF

Warunki zewnętrzne – olśnienie okulary PC szare 
brązowe 
srebrne lustrzane

uvex supravision HC-AF 
uvex supravision extreme 
uvex supravision performance 
uvex optidur 4C PLUS 
uvex optidur NCH

Strefa przybrzeżna/wybrzeże okulary PC uvex variomatic 
uvex polavision

uvex variomatic 
uvex polavision

Ostre oświetlenie,
odblask
oświetlenie mieszane

okulary PC bezbarwne 
jasnoniebieskie

AR (antyrefleks)

Warunki sterylne okulary, 
gogle

PC bezbarwne uvex supravision CR

Osoby odwiedzające zakład okulary, 
okulary na okulary

PC bezbarwne uvex supravision HC-AF 
uvex optidur 4C PLUS 
uvex optidur NCH 
bez powłoki

Ryzyko mechaniczne Ryzyko chemiczne Ryzyko optyczne

Idealne rozwiązania w każdej sytuacji



Ochrona
słuchu
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kompetencje

Nasze zakłady produkcyjne, w których najnowsze 

technologie łączymy z siłą innowacji i wieloletnim 

doświadczeniem, koncentrują 80% produkcji 

całkowitej netto. Nasze systemy zarządzania 

jakością spełniają najwyższe wymagania, 

a wszystkie zakłady produkcyjne posiadają 

certyfikaty zgodne ze standardami zarządzania 

jakością ISO 9001:2008.

Firma SwedSafe zbudowała w szwedzkim Höör 

ultranowoczesny zakład produkcyjny, w ramach 

którego uruchomiła własne centrum badań i rozwoju. 

SwedSafe błyskawicznie stała się wiodącym 

producentem w branży dzięki badaniom i rozwijaniu 

kompetencji. Owocna współpraca z renomowanymi 

specjalistami z dziedziny ochrony słuchu 

i kooperacja z instytucjami zajmującymi się 

badaniem produktów doprowadziła do wspólnego 

ustanowienia nowych standardów w zakresie 

ochrony środowiska.

Wiedza i doświadczenie 
w zakresie produkcji i technologii
uvex – światowej klasy dostawca systemów 
i rozwiązań bezpieczeństwa i higieny pracy
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kompetencje

Innowacje rodzą wartość

SwedSafe specjalizuje się w procesach 

obróbki piankowej. Pianka poliuretanowa 

własnej produkcji składa się ze 

zoptymalizowanej mieszanki, 

a jednorodna struktura komórkowa 

regularnie przechodzi rygorystyczne 

testy. 

Doświadczenie w produkcji pozwala na 

stworzenie miękkich zatyczek szybko 

wracających do pierwotnego kształtu. 

Poza szerokim zakresem innowacji 

technologicznych, produkty SwedSafe 

charakteryzują się imponującymi 

nowymi funkcjami. SwedSafe poddaje 

procesom patentowym szereg 

produktów, potwierdzając swoją pozycję 

i innowacyjność w zakresie ochrony 

słuchu.



64

Nowa definicja wykonania

System produkcji uvex i-performance  

wspiera naturalne ruchy ciała człowieka, 

ograniczając nacisk i naprężenia przy  

jednoczesnym podniesieniu komfortu. 

Produkty podlegają nieustannemu procesowi dosko-

nalenia na podstawie najnowszych badań fizjologicz-

nych i technologii, zapewniając tym samym maksy-

malną wydajność oraz wymierne zalety produktu.

Wyższy poziom 
ochrony 
i wyposażenia

uvex i-performance
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uvex xact-band
Ochrona przed rozpraszającym hałasem 
Innowacyjne zatyczki na pałąku uvex xact 

zapewniają niezawodną ochronę przed 

hałasem w miejscu pracy i są niezwykle 

wygodne w użyciu. Ergonomiczny kształt 

zatyczek do uszu idealnie dopasowuje się do 

kanału słuchowego, zapewniając optymalny 

komfort użytkowania, nawet przy długotrwałym 

użytkowaniu. 

Zatyczki na pałąku zapewniają efektywną 

izolację hałasu, a tym samym znacząco 

ograniczają potencjalną interferencję dźwięku 

na skutek dotykania pałąka. uvex x-band 

efektywnie ogranicza narażenie na hałas, 

pozwalając użytkownikowi w pełni 

skoncentrować się na pracy.

Łatwość użycia
Ergonomiczne końcówki z wykonanymi 
wgnieceniami na kciuki mogą być wygodnie 
i łatwo wkładane i wyjmowane. Posiadają 
oznaczenie dla ucha lewego oraz ucha prawego.

Optymalne dopasowanie
Owalne zatyczki do uszu zostały wykonane 
z pianki, która dopasowuje się do kanału 
słuchowego i zapewnia maksymalny komfort 
nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

Ergonomiczny kształt
Zatyczki o ergonomicznym kształcie stanowią 
skuteczną ochronę słuchu dzięki bezpośrednie-bezpośrednie-
mu ułożeniu w kanale słuchowym, a nie oparciu 
ich w uchu zewnętrznym. Zapewnia to optymalną 
ochronę słuchu.

Ograniczona interferencja hałasu
Drażniący hałas, który może być efektem 
dotykania pałąka, jest efektywnie redukowany 
przez wbudowane pochłaniacze dźwięku, dzięki 
czemu użytkownik jest mniej rozproszony.

bez izolacji

z izolacją

czas
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110 dB wyścigi

powyżej 80 dB zapewnienie środków ochrony słuchu jest obowiązkowe

30 dB szeptanie

60 dB  normalna rozmowa

140 dB silnik odrzutowca

95 - 100 dB test silników motorowych

powyżej 85 dB stosowanie środków ochrony słuchu jest obowiązkowe

poziom osobisty
ledwie wyczuwalny

poziom irytujący
przeszkadza

poziom szkodliwy
powoduje podrażnienia w uchu

poziom bólu

66

Bezpiecznie słyszeć

Ochrona słuchu

Wytyczne dotyczące poziomu hałasu i wibracji w środowisku pracy

Testy i normy
Wszystkie środki ochrony słuchu 
uvex spełniają standardy CE 
i podlegają testom zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
prawa Unii Europejskiej. 
Gwarancję jakości zapewnia 
ISO 9001/1994.

Obowiązujące normy DIN EN:
•	EN 352-1 Nauszniki
•	EN 352-2 Zatyczki
•	EN 352-3 Hełmy i nauszniki

+  Przyjemne i wygodne dopasowanie dzięki optymalnej 
konfiguracji z kanałem słuchowym. Doskonałe tłumienie 
dzięki miękkiej uszczelce kanałowej.

+ Tłumienie liniowe = rozpoznawanie istotnych sygnałów.
+ Użytkownik nie jest odizolowany od otoczenia.
+ Brak zniekształcenia charakterystyki dźwięku

Strefy wrażliwe na ucisk:
1.  Wygięcie kanału 

słuchowego
2.  Owal wejściowy kanału 

słuchowego

Wartości tłumienia
Zaletą wyróżniającą zatyczki 
uvex jest niespotykane tłumienie 
dźwięków i rzeczywisty komfort 
zapewniony dzięki unikalnej, 
komórkowej strukturze zatyczki.

Obowiązuje od 9 marca 2007 r.

technologia uvex x-grip

 właściwe dopasowanie

Ochrona słuchu: wybór właściwego produktu 
przy zastosowaniu metod SNR

Cel = poziom hałasu – wartość SNR
np. prace ślusarskie Poziom hałasu 100 dB (A)
Dostępne nauszniki 
uvex 1

 
SNR 21 dB

= 79 dB
Wartość optymalna ochrony słuchu wynosi 
od 70 do 80 dB

Informowanie pracowników

informacje i instrukcje

ogólne porady dotyczące BHP

zapewnienie środków ochrony słuchu

proponowane badania kontrolne
pracowników niezbędne są badania kontrolne pracowników

stosowanie środków ochrony słuchu

oznaczenie stref hałasu

nie dopuszcza się braku środków ochrony słuchu

środki redukujące poziom hałasu

Ochrona słuchu

Badania kontrolne pracowników

Dalsze kroki
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Jednorazowe zatyczki do uszu

Ochrona słuchu

1. Palcami zroluj zatyczkę w walec. 2.  Rozprostuj kanał słuchowy, delikatnie naciąga�naciąga�
jąc prawą ręką małżowinę lewego ucha i lewą 
ręką małżowinę prawego ucha. Włóż zatyczkę 
do kanału słuchowego, przytrzymaj do momen�
tu rozprężenia zatyczki i dopasowania do ana�
tomicznego kształtu ucha.

3.  Prawidłowe dopasowanie zapewnia 
maksymalną ochronę i optymalny komfort 
użytkowania.

Jako jeden z głównych dostawców rozwiązań na rynek spor-
tów motorowych, doskonale rozumiemy wymagania użytkowni-
ków. Dotyczy to nie tylko ochrony wzroku, hełmów czy odzieży 
ochronnej, lecz także w równej mierze ochrony słuchu. 

Stosowanie środków ochrony słuchu przez entuzjastów spor-
tów motorowych jest oczywiste. Co jednak z osobami zatrud-
nionymi w przemyśle? Czy są świadome potrzeby korzystania 
ze środków ochrony słuchu? 

Utrata słuchu to proces stopniowy. Świadomość pogorszenia 
słyszenia może zaistnieć dopiero w momencie gdy jest już za 
późno na jakiekolwiek działania. Poziom hałasu w miejscu pra-
cy może z łatwością zostać spotęgowany poprzez hałas ruchu 
ulicznego, urządzeń domowych, gadżetów i głośnej muzyki. 
Wszystko to razem przyczynia się do rozwoju niewidzialnego 

problemu, jakim jest osłabienie, a następnie nieodwracalna 
utrata słuchu. 

Fakt ten powinien wymuszać na nas permanentną i skuteczną 
ochronę przed utratą słuchu. Długotrwałe uszkodzenia słuchu 
ujawniają się dopiero od 10 do 20 lat później. 

Specjaliści od silników motorowych z Sachs Bikes w Norym-
berdze również przestrzegają przed tymi zagrożeniami. Z tego 
powodu inżynierowie przeprowadzający testy silników, podob-
nie jak wszyscy pracownicy w innych działach, chronią słuch, 
korzystając z produktów ochrony słuchu marki uvex. 

Razem mamy możliwość i obowiązek szkolenia osób narażo-
nych na utratę słuchu w miejscu pracy, zapewniając im najlep-
sze i najbardziej dogodne rozwiązania.
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kompetencje

akademia uvex
Istotne kwestie w zakresie ochrony słuchu

Praktyczne seminarium wprowadzające zagadnienie ryzyka wynikającego 
z nadmiernego hałasu oraz właściwych środków ochrony słuchu

•	Zasady	oraz	istota	słuchu człowieka
•	Problemy	słuchu	oraz	szumy	uszne,	demo
•		Kompleksowy	przegląd	wyzwań	w	przemysłowej	ochronie	słuchu,	standardy	

oraz oferta produktów ochrony słuchu
•		Omówienie	różnych	metod	pomiaru	poziomu	hałasu	oraz	ich	praktyczne	

zastosowanie
•	Informacje	na	temat	klasyfikacji	i	oznaczenia	produktów	ochrony
•	Narażenie	na	hałas	w	zakładzie	pracy
•		Istotne	informacje	na	temat	zastosowań	różnych	typów	środków	ochrony	

osobistej, takich jak zatyczki do uszu, wielorazowe zatyczki do uszu, 
dozowniki, zatyczki na pałąku, ochronniki słuchu pasywne oraz zależne od 
poziomu hałasu

•	Wskazówki	dotyczące	poprawnego	użytkowania	środków ochrony słuchu

Grupa docelowa
Osoby odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników 
zatrudnionych w firmie, np. pracownicy ds. BHP, lekarze zakładowi 
oraz specjaliści ds. zakupów

W celu uzyskania dalszych informacji lub rezerwacji miejsca, prosimy 
o wejście na stronę uvex-academy.de, o kontakt z nami pod numerem 
telefonu +49 (0)911 9736 1710 lub o e-mail na adres academy@uvex.de
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Jednorazowe zatyczki do uszu

Ochrona słuchu

uvex xact-fit

uvex hi-com

Innowacyjne zatyczki 
perfekcyjnie dostosowują się 
do kształtu ucha. Ich rewolucyjny 
kształt odzwierciedla anatomię 
ucha. Dzięki temu w wyraźnie 
odczuwalny sposób redukują 
ciśnienie w kanale słuchowym, 
nawet podczas noszenia ich 
przez długi czas. 
Ergonomiczny kształt gwarantuje 
optymalny komfort użytkowania 
oraz przyczynia się do łatwiejszej 
aplikacji zatyczki. Uchwyt 
przystosowany do kciuka ma za 
zadanie ułatwiać szybkie 
i poprawne wkładanie zatyczek. 
Ponadto nie ma potrzeby 
dotykania zatyczek przed 
aplikacją lub rolowania zatyczek, 
co czyni zatyczki xact-fit bardzo 
higienicznymi.

Art. nr  2124.001
Model limonkowy
 z trzonem i sznureczkiem
Pudełko 50 par
 50 par w minipudełku

Wymienne końcówki 
Art. nr  2124.002
Model limonkowy
Pudełko 250 par
 5 par w minipudełku
 

Niezwykle innowacyjny kształt 
uvex hi-com redukuje poziom 
dźwięku, który może powstawać 
w uchu wewnętrznym podczas 
stosowania środków ochrony słu-
chu. Innowacyjna konstrukcja ka-
nału oraz wykroju zwiększa po-
wierzchnię i zdolność tłumienia 
dźwięków. Zatyczka zapewnia ła-
godniejszą akustykę i tłumi inter-
ferencje hałasu, umożliwiając tym 
samym wyraźne słyszenie mowy 
i dźwięków ostrzegawczych. 
Dzięki ograniczonej zdolności tłu-
mienia dźwięków do 24 dB ryzyko 
nadmiernej ochrony w sytuacji 
narażenia na średni hałas nie ist-
nieje. Miękka zatyczka do uszu 
w wygodny sposób dopasowuje 
się do ucha, nawet w przypadku 
węższych kanałów słuchowych. 
Wystarczy ją delikatnie zrolować. 
Model hi-com jest dostępny w ja-
skrawym i bardzo widocznym ko-
lorze cytrynowym lub w dyskret-
nym cielistym kolorze.

SNR: 24 dB(A) H: 26 dB(A) M: 20 dB(A) L: 18 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3

Odchylenie standardowe SD dB(A) 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5 26,2 31,6 33,7

SNR: 26 dB(A) H: 28 dB(A) M: 23 dB(A) L: 19 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9

Odchylenie standardowe SD dB(A) 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

Art. nr  2112.100
Model cytrynowy, 
 bez sznureczka
Pudełko 200 par w woreczkach

Art. nr  2112.105
Model cytrynowy
 bez sznureczka
Pudełko 60 par
 5 par w woreczku 
 polietylenowym 
 zamykanym od góry 

Art. nr  2112.101
Model cytrynowy
 ze sznureczkiem
Pudełko 100 par 
 w woreczkach
 
Art. nr  2112.104
Model cytrynowy
 bez sznureczka
 50 par luzem
 w minidozowniku

Art. nr  2112.106
Model beżowy
 bez sznureczka
Pudełko 200 par 
 w woreczkach

Wybierz właściwy rodzaj ochrony 
słuchu za pomocą nowej aplikacji 
uvex Decibel. Aplikacja jest 
dostępna do pobrania bezpłatnie 
w iTunes Store. 

2124.002

2124.001

2112.101

2112.100 
2112.104
2112.105

2112.106
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Ochrona słuchu
Jednorazowe zatyczki do uszu

uvex x-fit

uvex com4-fit

•		Najwyższa	ochrona	–	niezwykle	
wysoki poziom tłumienia 
dźwięku

•		Dźwięk	najwyższej	jakości	–	
doskonałe rozpoznawanie głosu

•		Doskonałe	dopasowanie	–	
niezwykły komfort użytkowania

Zatyczki jednorazowe uvex x-fit 
o ergonomicznym kształcie cha-
rakteryzują się bardzo wysokim 
poziomem tłumienia dźwięku, co 
sprawia, że można je użytkować 
w bardzo głośnym środowisku. 
Powierzchnia piankowych zaty-
czek do uszu uvex xfit posiada 
uszczelnienie, które zapobiega 
przenikaniu ciał obcych do za-
tyczki. Miękka pianka zapewnia 
prawdziwy komfort nawet przy 
długotrwałym użytkowaniu. Wy-
tłoczenie w kształcie „x” na koń-
cu zatyczki ułatwia jej wyjmowa-
nie, zmniejszając jednocześnie 
nacisk na ścianę zewnętrzną ka-
nału słuchowego. 

Art. nr  2112.001
Model cytrynowy
 bez sznureczka
Pudełko 200 par
 w woreczkach

Art. nr  2112.015
Model cytrynowy
 bez sznureczka
Pudełko 60 par
 5 par w woreczku
 polietylenowym 
 zamykanym od góry 

Art. nr  2112.010
Model cytrynowy
 ze sznureczkiem
Pudełko 100 par
 w woreczkach

Art. nr  2112.013
Model cytrynowy
 bez sznureczka
 50 par
 luzem w minidozowniku

Wytłoczenie w kształcie „x” 
na końcu zatyczki ułatwia jej 
wyjmowanie, zmniejszając 
jednocześnie nacisk na ścianę 
kanału słuchowego. 

Bardziej kompaktowa konstrukcja 
zatyczek uvex com4-fit zapewnia 
komfort użytkownikom 
o węższym kanale słuchowym. 
Powierzchnia zatyczek do uszu 
uvex com4-fit posiada 
uszczelnienie, które zapobiega 
przenikaniu ciał obcych do 
zatyczki. Miękka pianka zapewnia 
prawdziwy komfort nawet przy 
długotrwałym użytkowaniu. 
Zatyczki te można stosować 
również w cichszym środowisku.  

Art. nr  2112.004
Model różowy
 bez sznureczka
Pudełko 200 par 
 w woreczkach

Art. nr  2112.016
Model różowy
 bez sznureczka
Pudełko 60 par
 5 par w woreczku 
 polietylenowym 
 zamykanym od góry 

Art. nr  2112.012
Model różowy
 ze sznureczkiem
Pudełko 100 par
 w woreczkach

Art. nr  2112.014
Model różowy
 bez sznureczka
 50 par 
 luzem w minidozowniku

SNR: 37 dB(A) H: 36 dB(A) M: 34 dB(A) L: 34 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1

Odchylenie standardowe SD dB(A) 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

SNR: 33 dB(A) H: 33 dB(A) M: 30 dB(A) L: 29 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 28,9 31,0 33,6 33,8 33,6 36,2 40,6 44,3

Odchylenie standardowe SD dB(A) 3,4 5,2 5,4 5,4 4,0 4,2 3,7 2,9

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 25,5 25,8 28,2 28,4 29,6 32,0 36,9 41,4

2112.001
2112.013
2112.015

2112.010

2112.004
2112.014
2112.016

2112.012
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Jednorazowe zatyczki do uszu

Ochrona słuchu

Dozownik uvex x-fit „jedno podwójne kliknięcie”
Łatwy w użyciu dozownik o solid-solid-
nej	konstrukcji	–	montaż	na	
ścianie. Łatwa instalacja oraz 
mechanizm kontroli wydawania 
właściwiej liczby zatyczek. 
Słyszalny system „jedno podwój-ystem „jedno podwój-
ne kliknięcie” zapobiega wydaniu 
nadmiernej liczby zatyczek, ogra-ogra-
niczając tym samym koszty strat. 
Przezroczysta budowa pozwala 
na łatwe kontrolowanie liczby 
zatyczek w dozowniku. Taca 
zbierająca wyłapuje zatyczki. 

Instalację dozownika można prze-prze-
prowadzić w dogodnym miejscu. 
Pojemność tego urządzenia 
wystarcza na zaopatrzenie 
dużych powierzchni produkcyj-produkcyj-
nych w środki ochrony słuchu 
w przystępnej cenie.

Art. nr  2112.000
Pudełko 1 dozownik
 na 600 par zatyczek

Dozownik bez zawartości

Dozownik można napełnić niżej wymienionymi zatyczkami piankowymi.
Pudełko uzupełniające zostało wykonane z tektury przyjaznej środowi-
sku, którą można przetworzyć, ograniczając tym samym ilość odpadów.

Pudełko uzupełniające uvex x-fit
Art. nr  2112.022
Model limonkowy, 300 par, 
 luzem w pudełku uzupełniającym
SNR 37 H = 36, M = 34, L = 34
 (patrz art. nr 2112.001 na str. 70)

Pudełko uzupełniające uvex xcom4-fit
Art. nr  2112.023
Model różowy,, 300 par, 
 luzem w pudełku uzupełniającym
SNR 33 H = 33, M = 30, L = 29
 (patrz art. nr 2112.004 na str. 70)

Pudełko uzupełniające uvex xact-fit
Art. nr  2124.003
Model limonkowy, 400 par, 
 luzem w pudełku uzupełniającym
SNR 26 H = 28, M = 23, L = 19
 (patrz art. nr 2124.001 na str. 69)
 

Opakowania uzupełniające

Dozownik montowany na ścianie
Wysokiej jakości dozownik montowany na ścianie wykonany z materiału 
Perspex. Dozownik zapewnia dostępność zatyczek wykrywalnych 
w obszarach narażenia na hałas.
Następujące pudełka z zatyczkami pasują do dozownika:

Art. nr   2134.000
Jednostka detaliczna 1 dozownik

Bez zawartości

Pudełko uzupełniające uvex hi-com
Art. nr  2112.118
Model limonkowy, 300 par 
 luzem w pudełku uzupełniającym
SNR 24 H = 26, M = 20, L = 18
 (patrz art. nr 2112.100 na str. 69)

Art. nr  2112.119
Model beżowy, 300 par 
 luzem w pudełku uzupełniającym
SNR 24 H = 26, M = 20, L = 18
 (patrz art. nr 2124.001 na str. 69)
 

Wykrywalne środki ochrony słuchu:
uvex x-fit detec Art. nr : 2112.011
uvex whisper+detec Art. nr : 2111.213
uvex hi-com detec Art. nr : 2112.114

Pozostałe produkty ochrony słuchu:
uvex x-fit Art. nr : 2112.001

Art. nr : 2112.010
uvex com4-fit Art. nr : 2112.004

Art. nr : 2112.012
uvex hi-com limonkowy Art. nr : 2112.100

Art. nr : 2112.101
uvex hi-com beżowy Art. nr : 2112.106
uvex whisper Art. nr : 2111.201

Art. nr : 2111.202
uvex whisper+ Art. nr : 2111.212

Art. nr : 2111.217
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Ochrona słuchu
Wielorazowe zatyczki do uszu

uvex whisper
Zatyczek często używa się 
w brudnych warunkach, co sprzy-
ja gromadzeniu się cząstek na 
powierzchni materiału. Może to 
powodować lekkie obrażenia 
i podrażnienia. Gładką powierzch-
nię uvex whisper z właściwościa-
mi zapobiegającymi gromadzeniu 
się brudu można czyścić przy 
użyciu mydła i wody, zachowując 
jednocześnie komfort oraz bez-
pieczeństwo użytkowania. 

uvex whisper ze sznureczkiem 
można łatwo przechowywać, gdy 
nie są używane, a indywidualne 
etui ochronne promuje zasady 
zachowania higieny.

Art. nr  2111.201 
Model ze sznureczkiem
 w minipudełku 
Jednostka 
detaliczna pudełko z 50 parami

Art. nr  2111.202 
Model ze sznureczkiem
 w higienicznym 
 pudełku
Jednostka 
detaliczna pudełko 
 z 50 parami

SNR: 23 dB(A) H: 24 dB(A) M: 20 dB(A) L: 17 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 23,7 23,2 21,1 22,6 24,8 31,7 33,4 39,4

Odchylenie standardowe SD dB(A) 5,6 5,8 6,8 5,2 5,7 6,0 9,5 8,2

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 18,1 17,4 14,3 17,4 19,1 25,7 23,9 31,2

uvex whisper    + 
uvex whisper+ ze sznureczkiem 
można łatwo przechowywać, gdy 
nie są używane, a indywidualne 
etui ochronne promuje zasady 
zachowania higieny.

Art. nr  2111.212
Model ze sznureczkiem
 w minipudełku 
Pudełko  50 par

Art. nr  2111.217
Model ze sznureczkiem
 w higienicznym 
 pudełku
Pudełko 50 par

SNR: 27 dB(A) H: 27 dB(A) M: 24 dB(A) L: 22 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1

Odchylenie standardowe SD dB(A) 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

Higieniczne pudełko uvex
Wytrzymałe przezroczyste etui 
do bezpiecznego i higienicznego 
przechowywania zatyczek do 
uszu. Higieniczne pudełko można 
zamocować do paska. W ten 
sposób zatyczki zawsze będą 
pod ręką.

Art. nr  2111.401 
Model przezroczysty 
Pudełko 50 pudełek
 

2111.202

2111.201

2111.217

2111.212
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Zatyczki wykrywalne

Ochrona słuchu

uvex x-fit detec
Model uvex x-fit detec to wykrywal-
ne jednorazowe zatyczki do zasto-
sowania w przemyśle spożywczym. 
Zatyczki uvex x-fit detec są tanie, 
bezpieczne, wygodne, wykrywalne 
i tłumią hałas. Jaskrawy niebieski 
kolor ułatwia ich identyfikację 
w obszarach produkcyjnych. 

uvex whisper+ detec
Wygoda, tłumienie hałasu, możli-
wość wielokrotnego wykorzystania, 
wykrywalność	i	bezpieczeństwo	–	
nowy model zatyczek uvex whis-whis-
per+ detec stanowi połączenie 
wszystkich tych zalet! Zatyczki, któ-
re można myć, zostały wykonane 
z tworzywa pochodzącego z tech-

Art. nr  2112.011
Model niebieski
 ze sznureczkiem
Pudełko 100 par
 

Art. nr  2111.213
Model niebieski ze 
 sznureczkiem
Pudełko 50 par

SNR: 27 dB(A) H: 27 dB(A) M: 24 dB(A) L: 22 dB(A)
Częstotliwość f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Średnia wartość tłumienia dB(A) 26,6 26,9 24,3 26,1 28,8 32,8 32,6 38,1
Odchylenie standardowe SD dB(A) 6,1 6,1 4,1 5,1 5,1 5,0 6,5 5,3
Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 20,5 20,8 20,2 21,0 23,7 27,8 26,1 32,8

SNR: 37 dB(A) H: 36 dB(A) M: 34 dB(A) L: 34 dB(A)
Częstotliwość f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Średnia wartość tłumienia dB(A) 35,3 38,4 39,3 40,8 38,9 37,8 45,9 45,1
Odchylenie standardowe SD dB(A) 4,2 6,3 5,3 5,5 5,5 4,3 3,9 4,6
Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 31,1 32,1 34,0 35,3 33,4 33,5 42,0 40,5

uvex hi-com detec
Model uvex hi-com detec to wykry-
walne jednorazowe zatyczki do za-
stosowania w przemyśle spożyw-
czym. Niezwykle innowacyjny kształt 
zatyczek uvex hi-com redukuje po-
ziom dźwięku, który może powsta-
wać w uchu wewnętrznym podczas 
stosowania środków ochrony słuchu. 
Budowa zatyczek ułatwia wyraźne 
rozumienie mowy oraz sygnałów 

Art. nr  2112.114
Model niebieski
 ze sznureczkiem
Pudełko 100 par

SNR: 24 dB(A) H: 26 dB(A) M: 20 dB(A) L: 18 dB(A)
Częstotliwość f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Średnia wartość tłumienia dB(A) 17,5 20,0 20,4 22,8 24,6 31,2 37,5 40,3
Odchylenie standardowe SD dB(A) 6,4 2,9 3,2 4,7 5,1 5,0 5,9 6,6
Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 11,2 17,0 17,2 18,1 19,5 26,2 31,6 33,7

ostrzegawczych. SNR 24 dB eliminu-
je ryzyko nadmiernej ochrony w ob-
szarach, gdzie panuje hałas na pozio-
mie średnim. Zatyczki pasują również 
do niewielkich kanałów słuchowych.

uvex xact-fit detec

SNR: 26 dB(A) H: 28 dB(A) M: 23 dB(A) L: 19 dB(A)
Częstotliwość f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Średnia wartość tłumienia dB(A) 16,6 19,4 22,0 25,6 27,5 31,8 34,4 36,9
Odchylenie standardowe SD dB(A) 5,4 4,9 4,2 4,9 4,7 3,8 4,4 6,0
Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 11,2 14,5 17,8 20,7 22,8 28,0 30,0 30,9

nologii medycznej. Jaskrawy niebie-
ski kolor ułatwia ich identyfikację 
w obszarach produkcyjnych.

Sznureczek łączący zatyczki uła-
twia ich użytkowanie i ogranicza 
ryzyko zanieczyszczenia.

Art. nr  2124.011
Model niebieski, ze sznureczkiem
Pudełko 50 par w woreczkach

Art. nr  2124.012
Model wymienne końcówki, niebieskie
Pudełko 250 par,
 minipudełko zawierające 5 par

Art. nr  2124.013
Model niebieski
Pudełko 400 par, 
 luzem w pudełku uzupełniającym

Innowacyjny uvex xact-fit to wykry-
walne jednorazowe zatyczki. Rewolu-
cyjna budowa zatyczek idealnie dopa-
sowuje się do kształtu ucha, redukując 
jednocześnie nacisk na kanał słucho-
wy. Wykrywalne zatyczki wymienne są 
kompatybilne z dozownikiem uvex. 
Trzony posiadają oznaczenie dla ucha 
lewego i ucha prawego, zapewniając 
wyższy komfort użytkowania. Nie ma 
konieczności dotykania miękkiej pianki 
przed wprowadzeniem jej do ucha, co 
minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia. 
Kapsułki	wymienne	uvex	xact-fit	detec	
wspomagają redukcję kosztów i strat. 
Niebieski kolor zatyczek ułatwia ich 

identyfikację w procesie produk-
cyjnym. Wymienne końcówki 
mogą być stosowane również 
w dozownikach.
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Zatyczki na pałąku

Ochrona słuchu

uvex x-cap
Art. nr  2125.341
Model niebieski/limonkowy/
 pomarańczowy
 pakowane pojedynczo 
 w woreczkach polietylenowych
Pudełko 10 zatyczek 
 

Bardzo lekkie (8 g) zatyczki na 
elastycznym pałąku z wymienny-
mi końcówkami tłumiącymi. Inno-
wacyjny owalny kształt miękkich 
końcówek tłumiących zapewnia 
ich dobre osadzenie, a ergono-
miczny kształt stabilnego pałąka 
zapobiega ocieraniu o części 
ubioru i tym samym przenoszeniu 
szumów. 
Zatyczki idealne dla krótkich za-
dań, podczas częstego wchodze-
nia i wychodzenia z hałaśliwych 
pomieszczeń oraz dla osób wizy-
tujących zakład.

uvex x-fold

Art. nr  2125.344
Model niebieski/limonkowy/
 pomarańczowy
 pakowane pojedynczo 
 w woreczkach polietylenowych
Pudełko 5 zatyczek 

Wymienne końcówki
do zatyczek uvex x-cap oraz 
uvex x-fold

Art. nr  2125.351
Kolor limonkowy/pomarańczowy
Pudełko 60 par
 5 luzem w woreczku polietyle-
 nowym zamykanym od góry
 

Bardzo lekkie (8 g) zatyczki na 
elastycznym pałąku z wymienny-
mi końcówkami tłumiącymi. Inno-
wacyjny owalny kształt miękkich 
końcówek tłumiących zapewnia 
ich dobre osadzenie, a ergono-
miczny kształt stabilnego pałąka 
zapobiega ocieraniu o części 
ubioru i przenoszeniu szumów. 
Zatyczki idealne dla krótkich 
zadań, w ruchu lub dla osób 
wizytujących zakład. 

Model uvex x-fold charakteryzuje 
się inteligentną koncepcją zawia-
sów ułatwiającą składanie ich 
i przenoszenie. Pasują idealnie do 
kieszeni wewnętrznej, będąc za-
wsze pod ręką.

SNR: 24 dB(A) H: 27 dB(A) M: 19 dB(A) L: 18 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 23.7 22.0 21.6 19.0 23.8 31.9 39.6 39.6

Odchylenie standardowe SD dB(A) 4.0 2.9 4.7 4.3 3.6 4.0 2.7 3.7

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 19.7 19.1 16.9 14.7 20.2 27.9 36.9 35.9

SNR: 23 dB(A) H: 26 dB(A) M: 18 dB(A) L: 17 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 24,2 23,8 20,5 18,5 21,6 31,3 36,3 39,4

Odchylenie standardowe SD dB(A) 4,4 3,2 3,4 4,7 2,6 3,6 2,5 3,3

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 19,7 20,6 17,1 13,8 19,0 27,8 33,9 36,1
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Nauszniki ochronne

Ochrona słuchu

uvex 1
Model uvex 1 to nauszniki 
dielektryczne. Model uvex 1 łączy 
w sobie perfekcyjne możliwości 
indywidualnej regulacji dzięki trój-
pozycyjnemu systemowi pałąka 
oraz doskonałe tłumienie dla 
obszarów o umiarkowanym natę- o umiarkowanym natę-atę-
żeniu hałasu w obszarze rekre-rekre-
acyjnym oraz przemysłowym. 
Dielektryczność pozwala na 
zastosowanie modelu uvex 1 
w pobliżu wysokiego napięcia.

Art. nr  2500.000
Kolor niebieski
Waga 121 g
Jednostka 
detaliczna 1 para nauszników 

SNR: 21 dB(A) H: 25 dB(A) M: 18 dB(A) L: 12 dB(A)

Pałąk umieszczony na głowie

Częstotliwość f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 9,4 10,5 22,0 21,7 29,5 35,2 35,8 33,4 32,1

Odchylenie standardowe SD dB(A) 3,2 2,2 2,3 2,6 4,5 3,2 3,4 4,4 5,1

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 6,2 8,3 19,7 19,1 25,0 32,0 32,4 29,0 27,0

Pałąk umieszczony na karku

Częstotliwość f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 9,1 10,9 21,5 21,4 29,1 35,0 35,8 35,4 33,9

Odchylenie standardowe SD dB(A) 2,6 2,7 3,4 2,6 4,4 3,8 3,5 2,8 3,0

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 6,5 8,2 18,1 18,8 24,7 31,2 32,3 32,6 30,9

Pałąk umieszczony pod brodą 

Częstotliwość f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 10,7 10,5 21,2 20,8 31,3 35,4 36,0 33,6 33,2

Odchylenie standardowe SD dB(A) 3,8 1,4 3,1 2,3 4,0 3,8 4,2 6,7 7,2

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 6,9 9,1 18,1 18,5 27,3 31,6 31,8 26,9 26,0

uvex sV
Model uvex sV z krótkim pałą-
kiem jest idealny dla osób 
o mniejszym obwodzie głowy. 
Fluorescencyjna powierzchnia 
pałąka odbija światło, dzięki 
czemu użytkownik jest bardziej 
widoczny.

SNR: 27 dB(A) H: 31 dB(A) M: 24 dB(A) L: 16 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 13,2 15,0 26,8 32,9 35,0 39,3 36,6 36,0 34,9

Odchylenie standardowe SD dB(A) 2,5 1,5 3,8 3,2 4,6 1,6 4,8 4,5 4,2

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 10,7 13,5 23,0 29,7 30,4 37,7 31,8 31,5 30,7

Art. nr  2500.036
Kolor fluorescencyjny żółty
Waga 204 g
Jednostka 
detaliczna 1 para nauszników 
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Nauszniki ochronne

Ochrona słuchu

uvex 3
Model uvex 3 to składane nauszniki 
z zatwierdzonym systemem zawie-
szenia pałąka na głowę, wykonanym 
ze stali. Pałąk dopasowuje się ideal-
nie do większości profili twarzy i jest 
odporny na zginanie i zniekształcenie. 
uvex 3 łączy idealną ochronę dzięki 
wysokim tłumieniu, niskiej wadze 
i niewielkim rozmiarom z bezpiecz-
nym użytkowaniem. Zaletą tego mo-
delu jest wyjątkowy komfort użytko-
wania prowadzący do wyższego po-
ziomu akceptacji użytkownika.

Art. nr  2500.002
Kolor niebieski
Waga 239 g
Jednostka 
detaliczna 1 para nauszników 

SNR: 31 dB(A) H: 34 dB(A) M: 29 dB(A) L: 21 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 17,9 21,6 33,2 38,2 35,2 34,7 36,2 40,5 38,8

Odchylenie standardowe SD dB(A) 3,0 2,7 2,7 4,1 3,3 2,7 2,9 3,3 3,0

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 14,9 18,9 30,5 34,1 31,9 31,9 33,3 37,2 35,8

SNR: 31 dB(A) H: 34 dB(A) M: 29 dB(A) L: 21 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 17,9 21,6 33,2 38,2 35,2 34,7 36,2 40,5 38,8

Odchylenie standardowe SD dB(A) 3,0 2,7 2,7 4,1 3,3 2,7 2,9 3,3 3,0

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 14,9 18,9 30,5 34,1 31,9 31,9 33,3 37,2 35,8

Art. nr  2500.032
Kolor fluorescencyjny żółty
Waga 247 g
Jednostka 
detaliczna 1 para nauszników 

uvex 3V
Fluorescencyjna powierzchnia 
pałąka odbija światło.
Model uvex 3V sprawia, że użyt-
kownik jest bardziej widoczny.

uvex 2
Składane nauszniki posiadają 
stalowy pałąk wysokiej jakości 
oraz podwójny system zawiesze-
nia w celu zapewnienia optymal-
nej ochrony oraz komfortu użyt-
kowania zwłaszcza przy długo-
trwałym	zastosowaniu.	Kluczowy-
mi cechami budowy są niska 
waga i niewielkie rozmiary.

Art. nr  2500.001
Kolor niebieski
Waga 207 g
Jednostka 
detaliczna 1 para nauszników 

SNR: 27 dB(A) H: 31 dB(A) M: 24 dB(A) L: 16 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 13,2 15,0 26,8 32,9 35,0 39,3 36,6 36,0 34,9

Odchylenie standardowe SD dB(A) 2,5 1,5 3,8 3,2 4,6 1,6 4,8 4,5 4,2

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 10,7 13,5 23,0 29,7 30,4 37,7 31,8 31,5 30,7

Art. nr  2500.003
Kolor antracytowy
Waga 207 g
Jednostka 
detaliczna 1 para nauszników

uvex 2C
Miękki, wyścielany pałąk na gło-
wę podnosi komfort użytkowania 
do maksimum. Powierzchnia flu-
orescencyjna odbijająca światło 
podnosi widoczność użytkowni-
ka, zwiększając jego bezpieczeń-
stwo. Miseczki zostały wyścielo-
ne niezwykle chłonnymi podusz-
kami higienicznymi, wygodnymi 
w użytkowaniu nawet w warun-
kach wymagającej pracy.
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Nauszniki ochronne

Ochrona słuchu

uvex x
Nauszniki uvex x spełniają 
wszystkie wymagania dotyczące 
ochrony przed narażeniem na 
bardzo wysoki poziom hałasu. 
Unikalny kształt uvex x spełnia 
wymagania ochrony w ekstremal-
nie hałaśliwych środowiskach. 
Niewielki rozmiar oraz owalna 
budowa zapewniają doskonałe 
dopasowanie, wysoki poziom tłu-
mienia, niską wagę oraz wygodny 
docisk. Nauszniki uvex x to opty-
malne rozwiązanie pod względem 
komfortu oraz skuteczności 
w bardzo hałaśliwych środowi-
skach.

Art. nr  2500.030
Kolor niebieski
Waga 220 g
Jednostka 
detaliczna 1 para nauszników 

Art. nr  2500.031
Kolor fluorescencyjny żółty
Waga 225 g
Jednostka 
detaliczna 1 para nauszników 

uvex xV
Fluorescencyjna powierzchnia 
pałąka odbija światło.
Model uvex xV sprawia, że 
użytkownik jest bardziej 
widoczny.
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SNR: 36 dB(A) H: 38 dB(A) M: 34 dB(A) L: 26 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 20,9 29,1 35,7 41,6 39,4 43,0 41,7 42,4 42,4

Odchylenie standardowe SD dB(A) 3,5 2,2 3,1 2,5 2,9 2,7 2,2 3,3 3,7

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 17,4 26,9 32,6 39,1 36,5 40,3 39,5 39,1 38,7

SNR: 36 dB(A) H: 38 dB(A) M: 34 dB(A) L: 26 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 20,9 29,1 35,7 41,6 39,4 43,0 41,7 42,4 42,4

Odchylenie standardowe SD dB(A) 3,5 2,2 3,1 2,5 2,9 2,7 2,2 3,3 3,7

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 17,4 26,9 32,6 39,1 36,5 40,3 39,5 39,1 38,7
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Nauszniki nahełmowe

Ochrona słuchu

uvex 2H · uvex 3H

uvex 2H
Art. nr  2500.021
Kolor niebieski
Waga 235 g
Jednostka 
detaliczna 1 komplet 

uvex 3H
Art. nr  2500.022
Kolor niebieski
Waga 245 g
Jednostka 
detaliczna 1 komplet 

Ochronniki słuchu, które można zamocować na ochronnych hełmach 
przemysłowych uvex oraz osłon na twarz (art. nr 9790.048).
Model uvex 2H oraz uvex 3H charakteryzuje się dwupunktową osią 
obrotu. Pałąki wykonane ze stali zapewniają niezawodne działanie. 
Nauszniki mają niewielkie rozmiary i wagę. Model uvex 2H oraz uvex 3H 
można stosować z goglami uvex ultrasonic oraz uvex ultravision o 
szerokim polu widzenia.
uvex	ultrasonic	–	art.	nr	9302.510
uvex	ultravision	–	art.	nr	9301.544	(zob.	str.	43/44)

Inne systemy adaptora do mocowania ochronników słuchu uvex 2H/3H 
do przemysłowych kasków ochronnych dostępne są na zamówienie.
Hełmy należy zamawiać osobno. 

SNR: 28 dB(A) Art. nr 2500.021 H: 29 dB(A) M: 25 dB(A) L: 19 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 15,4 19,6 25,4 33,8 33,1 36,8 34,4 32,5 33,9

Odchylenie standardowe SD dB(A) 1,9 2,8 2,6 4,7 5,0 4,0 3,5 4,8 6,3

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 13,5 16,8 22,8 29,2 28,1 32,8 30,9 27,7 27,6

SNR: 31 dB(A) Art. nr 2500.022 H: 36 dB(A) M: 28 dB(A) L: 21 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 16,9 21,7 27,1 37,4 37,8 38,5 38,1 38,1 40,7

Odchylenie standardowe SD dB(A) 2,4 2,6 2,8 2,1 2,1 2,7 2,8 2,1 2,2

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 14,5 19,1 24,3 35,3 35,7 35,8 35,3 36,0 38,5

uvex 3200H
Nauszniki dielektryczne uvex 3200H mocowane na hełmach nadają się 
do użytkowania we wszystkich środowiskach pracy w pobliżu napięcia 
elektrycznego. Możliwe jest ich połączenie z przemysłowymi hełmami 
ochronnymi oraz osłonami twarzy uvex (art. nr 9790.048).
Indywidualna regulacja nasadek nauszników zapewnia niezawodną 
ochronę oraz wysoki komfort użytkowania. uvex 3200H można 
połączyć z goglami uvex ultrasonic oraz uvex ultravision o pełnym polu 
widzenia:
uvex	ultrasonic	–	art.	nr	9302.510
uvex	ultravision	–	art.	nr	9301.544	(zob.	str.	43/44)

Dodatkowe systemy nasadek łączące nauszniki mocowane na kaskach 
dostępne są na zamówienie.

SNR: 32 dB(A) H: 35 dB(A) M: 30 dB(A) L: 22 dB(A)

Częstotliwość f/Hz 125 250 500 1000 2000 3150 4000 6300 8000

Średnia wartość tłumienia dB(A) 18,5 21,9 30,2 38,6 37,6 37,9 38,1 35,0 37,3

Odchylenie standardowe SD dB(A) 3,9 2,3 1,9 2,6 3,5 2,4 2,4 2,1 2,2

Min. tłumienie dźwięków APV dB(A) 14,6 19,6 28,3 36,0 34,1 35,5 35,7 32,9 35,1

Art. nr  2500.025
Kolor niebieski
Waga 264 g
Jednostka 
detaliczna 1 zestaw

2500.021

2500.022
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Akcesoria

Ochrona słuchu

Torba na nauszniki mocowana do paska
W miejscach o niskim natężeniu 
hałasu nauszniki można bez-
piecznie i higienicznie przecho-
wywać w torbie. Torbę można 
w łatwy sposób zamocować do 
paska i przechowywać nauszniki, 
mając je w zasięgu ręki. Taka 
możliwość ułatwia także 
użytkowanie nauszników przez 
dłuższy czas.
Torba nadaje się również do 
tymczasowego przechowywania 
innych środków ochrony osobi-osobi-
stej, takich jak gogle i rękawice.

Art. nr  2000.002
Kolor czarny/szary
Jednostka 
detaliczna 1 torba 

Torba na nauszniki mocowana do paska jest
odpowiednia do użytkowania z następującymi
nausznikami uvex:
uvex 2 Art. nr 2500.001
uvex 3 Art. nr 2500.002
uvex x Art. nr 2500.030
uvex 2C Art. nr 2500.003
uvex 3V Art. nr 2500.032
uvex sV Art. nr 2500.036
uvex xV Art. nr 2500.031

Nakładki przeciwpotne
dla uvex 1/uvex 2/uvex 2C/
uvex 2H/uvex sV/uvex 3/uvex 3H/
uvex 3200H/uvex 3V/uvex x/
uvex xV 

Nieocenione, kiedy robi się gorą-
co.	Komplet	nakładek	przeciw-
potnych zapewnia wchłanianie 
potu powstającego w warunkach 
pracy w wysokiej temperaturze.

Art. nr  2000.015
dla modelu uvex 1
 uvex 2/uvex 2C/uvex 2H
 uvex sV/uvex 3/uvex 3H
 uvex 3200H/uvex 3V
Pudełko 10 par

Art. nr  2000.021
dla modelu uvex x/uvex xV
Pudełko 10 par

Zestaw higieniczny – poduszki zapasowe
dla uvex 1/uvex 2/uvex 2C/
uvex 2H/uvex sV/uvex 3/uvex 3H/
uvex 3200H/uvex 3V/uvex x/
uvex xV 

Doskonały stan nauszników 
można zachować, wymieniając 
od czasu do czasu ich poduszki.
Wymiana poduszek promuje 
pozytywne zarządzanie kosztami 
oraz dbałość o środowisko.
Wymiana poduszek jest 
nieskomplikowana przy 
zachowaniu wysokich 
standardów komfortu i higieny.
Każdy	komplet	zawiera	parę	
miękkich, komfortowych 
poduszek zapasowych oraz 
wkładki piankowe wysokiej 
jakości.

Art. nr  2000.016
dla modelu uvex 1
Jednostka 
detaliczna 1 komplet

Art. nr  2000.017
dla modelu uvex 2/uvex 2H/uvex sV
Jednostka 
detaliczna 1 komplet

Art. nr  2000.018
dla modelu uvex 3/uvex 3H/
 uvex 3200H/uvex 3V
Jednostka 
detaliczna 1 komplet

Art. nr  2000.027
dla modelu uvex 2C
Jednostka 
detaliczna 1 komplet

Art. nr  2000.020
dla modelu uvex x/uvex xV
Jednostka 
detaliczna 1 komplet
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Przegląd

Ochrona słuchu

Art. nr Nazwa Produkt Kolor  Jednostka detaliczna Stona

2000.002 Torba na nauszniki mocowana do paska czarny/szary 1 jednostka 79

2000.015 Nakładka przeciwpotna dla uvex 1/2/2C/2H/3/3H/3V/sV/3200H torba z 10 parami 79

2000.016 Zestaw	higieniczny	–	poduszki	zapasowe	uvex	1 1 komplet 79

2000.017 Zestaw	higieniczny	–	poduszki	zapasowe	uvex	2/2H/sV 1 komplet 79

2000.018 Zestaw	higieniczny	–	poduszki	zapasowe	uvex	3/3H/3200H/3V 1 komplet 79

2000.020 Zestaw	higieniczny	–	poduszki	zapasowe	uvex	x/xV 1 komplet 79

2000.021 Nakładka przeciwpotna dla uvex x/xV torba z 10 parami 79

2000.027 Zestaw	higieniczny	–	poduszki	zapasowe	dla	uvex	2C 1 komplet 79

2111.201 uvex whisper Wielorazowe zatyczki ze sznureczkiem w minipudełku pomarańczowy pudełko z 50 parami 72

2111.202 uvex whisper Wielorazowe zatyczki ze sznureczkiem w higienicznym pudełku pomarańczowy pudełko z 50 parami 72

2111.212 uvex whisper+ Wielorazowe zatyczki ze sznureczkiem w minipudełku limonkowy pudełko z 50 parami 72

2111.213 uvex whisper+ detec Wykrywalne zatyczki wielorazowe ze sznureczkiem w minipudełku niebieski 50 par 73

2111.217 uvex whisper+ Wielorazowe zatyczki ze sznureczkiem w higienicznym pudełku limonkowy pudełko z 50 parami 72

2111.401 Higieniczne pudełko przezroczysty pudełko z 50 jednostkami 72

2112.000 Dozownik „jedno podwójne kliknięcie” dla 600 par zatyczek 1 jednostka 71

2112.001 uvex x-fit Jednorazowe zatyczki bez sznureczka limonkowy 200 par 70

2112.004 uvex com4-fit Jednorazowe zatyczki bez sznureczka różowy 200 par 70

2112.010 uvex x-fit Jednorazowe zatyczki ze sznureczkiem limonkowy 100 par 70

2112.011 uvex x-fit detec Wykrywalne zatyczki jednorazowe ze sznureczkiem niebieski 100 par 73

2112.012 uvex com4-fit Jednorazowe zatyczki ze sznureczkiem różowy 100 par 70

2112.013 uvex x-fit Jednorazowe zatyczki bez sznureczka limonkowy 50 par luzem w minidozowniku 70

2112.014 uvex com4-fit Jednorazowe zatyczki bez sznureczka różowy 50 par luzem w minidozowniku 70

2112.015 uvex x-fit Jednorazowe zatyczki bez sznureczka limonkowy 5 par w woreczku polietylenowym zamykanym od góry 70

2112.016 uvex com4-fit Jednorazowe zatyczki bez sznureczka różowy 5 par w woreczku polietylenowym zamykanym od góry 70

2112.022 uvex x-fit Pudełko uzupełniające limonkowy 300 par luzem w pudełku 71

2112.023 uvex com4-fit Pudełko uzupełniające różowy 300 par luzem w pudełku 71

2112.100 uvex hi-com Jednorazowe zatyczki bez sznureczka limonkowy 200 par 69

2112.101 uvex hi-com Jednorazowe zatyczki ze sznureczkiem limonkowy 100 par 69

2112.104 uvex hi-com Jednorazowe zatyczki bez sznureczka limonkowy 50 par luzem w minidozowniku 69

2112.105 uvex hi-com Jednorazowe zatyczki bez sznureczka limonkowy 5 par w woreczku polietylenowym zamykanym od góry 69

2112.106 uvex hi-com Jednorazowe zatyczki bez sznureczka cielisty 200 par 69

2112.114 uvex hi-com detec Wykrywalne zatyczki jednorazowe ze sznureczkiem niebieski 50 par 73

2112.118 uvex hi-com Pudełko uzupełniające limonkowy 300 par luzem w pudełku 71

2112.119 uvex hi-com Pudełko uzupełniające cielisty 300 par luzem w pudełku 71

2124.001 uvex xact-fit Zatyczki do uszu z trzonem i sznureczkiem limonkowy 50 par w minipudełku 69

2124.002 uvex xact-fit Wymienne końcówki limonkowy 250 par w minipudełku 69

2124.003 uvex xact-fit Pudełko uzupełniające limonkowy 400 par luzem w pudełku 71

2124.011 uvex xact-fit detec Wykrywalne zatyczki z uchwytem niebieski 50 par w minipudełku 73

2124.012 uvex xact-fit detec Wymienne końcówki niebieski 250 par w minipudełku 73

2124.013 uvex xact-fit detec Pudełko uzupełniające niebieski 400 par luzem w pudełku 73

2125.341 uvex x-cap Zatyczki na pałąku nieb./limon./pomarań. 10 jedn. pakowanych osobno w woreczku z polietylenu 74

2125.344 uxev x-fold Składane zatyczki na pałąku nieb./limon./pomarań. 5 jedn. pakowanych osobno w woreczku z polietylenu 74

2125.351 Wymienne końcówki dla zatyczek na pałąku uvex x-cap oraz uvex x-fold limonkowy/pomarań. 60 par pakowanych w zestawach po pięć par w woreczkach 74

2134.000 Dozownik do montażu na ścianę 1 jednostka 71

2500.000 uvex 1 Nauszniki pasywne niebieski 1 jednostka 75

2500.001 uvex 2 Nauszniki pasywne niebieski 1 jednostka 76

2500.002 uvex 3 Nauszniki pasywne niebieski 1 jednostka 76

2500.003 uvex 2C Nauszniki pasywne antracytowy 1 jednostka 76

2500.021 uvex 2H Nauszniki mocowane do hełmu niebieski 1 komplet 78

2500.022 uvex 3H Nauszniki mocowane do hełmu niebieski 1 komplet 78

2500.025 uvex 3200H Nauszniki mocowane do hełmu niebieski 1 komplet 78

2500.030 uvex x Nauszniki pasywne niebieski 1 jednostka 77

2500.031 uvex xV Nauszniki pasywne fluorescencyjny żółty 1 jednostka 77

2500.032 uvex 3V Nauszniki pasywne fluorescencyjny żółty 1 jednostka 76

2500.036 uvex sV Nauszniki pasywne fluorescencyjny żółty 1 jednostka 75



Hełmy ochronne
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kompetencje

Wiedza i doświadczenie 
w zakresie produkcji i technologii

uvex - światowej klasy dostawca systemów 
i rozwiązań bezpieczeństwa i higieny pracy

Środki ochrony przemysłowej „wyprodukowane przez 

uvex” symbolizują dogłębną wiedzę fachową, najnowsze 

technologie, potencjał innowacji oraz dekady 

doświadczeń. W naszych fabrykach wytwarzamy 

produkty najwyższej klasy, które spełniają najwyższe 

standardy.

Chcąc zapewnić najdoskonalsze rozwiązania 

technologiczne, wprowadziliśmy profesjonalny system 

zarządzania jakością, w ramach którego wszystkie 

zakłady uvex posiadają certyfikat zgodny 

z ISO 9001:2008.

Innowacyjne pomysły realizujemy, 

opracowując produkty we współpracy 

z naszymi partnerami strategicznymi. 

Wszystkie hełmy uvex przewyższają 

wymagania norm, a ich funkcjonalność 

testowana jest odpowiednio w naszych 

laboratoriach testowych.
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kompetencje

Wiedza i doświadczenie 
w zakresie produkcji i technologii

Wymagania klientów wyznaczają nasze 

standardy. Bez względu na fakt, czy 

klient chce umieścić logo swojej firmy 

na hełmie, czy potrzebuje hełmów na 

określone wydarzenie, dzięki najnowszej 

technologii drukarskiej jesteśmy w stanie 

zindywidualizować hełmy oraz czapki 

ochronne zgodnie ze specyfikacjami 

klienta.
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System produktu uvex i-performance wspiera 

naturalne ruchy ciała człowieka, redukując nacisk 

i naprężenie, podnosząc jednocześnie komfort 

użytkowania.

Biorąc pod uwagę najnowsze badania 

fizjologiczne i technologie, nasze produkty 

podlegają nieustannemu procesowi doskonalenia, 

zapewniając tym samym maksimum wydajności 

i wymierne korzyści z użytkowania produktu. 

Wentylacja uvex climazone
Optymalna regulacja wentylacji uvex climazone 
w znaczący sposób zwiększa komfort 
użytkowania.

Łatwopalne 
pyły

Grupa
materiałów

wybuchowych

Łatwopalne 
 gazy, mgły 
oraz opary

K
on

ku
re

nc
ja

uv
ex

 9
78

0
 a

nt
is

ta
ti

c

IIC

IIB

IIA

strefa 20

strefa 20

strefa 22

strefa 1

strefa 2

strefa 0
maksymalna  

dopuszczalna  
luka < 0,5 mm

maksymalna  
dopuszczalna  

luka 0,5 – 0,9 mm

maksymalna  
dopuszczalna  
luka > 0, 9 mm

kategoria  
1D

kategoria  
1D, 2D

kategoria  
1D, 2D, 3D

kategoria  
1G

kategoria  
1G, 2G

kategoria  
1G, 2G, 3G 

uvex 9780 antistatic wyznacza nowe standardy
Omawiane hełmy nie tylko spełniają wszystkie 
odnośne normy bezpieczeństwa w sposób mo-
delowy, lecz także są obecnie jedynymi antysta-
tycznymi przemysłowymi hełmami ochronnymi, 
które są odpowiednie do użytku we wszystkich 
strefach zagrożenia. 

Nowa definicja wykonania

Wyższy poziom 
ochrony 
i wyposażenia 

uvex i-performance
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uvex pheos 9780 antistatic

Pewność dzięki kompletnej ochronie
uvex 9780 antistatic to pierwszy hełm ochronny, który na-tatic to pierwszy hełm ochronny, który na-

daje się do użytku również w Strefie 0, czyli w obszarach 

o wysokim ryzyku obecności atmosfery wybuchowej. Palne 

pyły, gazy oraz opary stanowią znaczne ryzyko w wielu za-

kładach pracy, gdzie konieczne jest zastosowanie nieza-

wodnej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

uvex 9780 antistatic łączy w sobie najwyższy stopień funk-

cjonalności z optymalnym komfortem użytkowania. Funk-

cjonalność i komfort możemy zawdzięczać ergonomiczne-

mu i indywidualnie regulowanemu wnętrzu oraz regulowa-

nej wentylacji uvex climazone. Dzięki takim właściwościom 

możliwe jest zachowanie „spokojnej głowy” w każdej sytu-

acji przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej ochrony. 

Asortyment akcesoriów
Dzięki funkcjonalnemu systemowi akceso-funkcjonalnemu systemowi akceso-
riów (np. lampa czołowa) możliwe jest łatwe 
dostosowanie uvex 9780 antistatic do wy-
magań indywidualnych
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uvex u-cap sport

Wbudowane elementy
amortyzujące ze strukturą
plastra miodu
Specjalnie opracowana 
struktura plastra miodu 
czapki z wbudowanymi 
elementami amortyzującymi 
zapewniają kompletną 
ochronę zgodną z normą 
EN 812.

Stała regulacja 
Czapka ochronna uvex 
u-cap sport może zostać 
w szybki i prosty sposób 
założona na głowę za 
pomocą regulowanego 
zapięcia na rzep.

Niezawodna ochrona: uvex u-cap sport to innowacyjna ochronna 
czapka z daszkiem spełniająca wymagania normy EN 812. Ergono-Ergono-
micznie ukształtowana twarda skorupa z wbudowanymi elementami 
amortyzującymi zapewnia bezpieczeństwo oraz optymalny komfort. 
W celu zapewnienia jednolitego wizerunku, model ten dostępny jest 
także w opcji standardowej czapki z daszkiem dla pracowników 
pracujących w warunkach, w których nie wymaga się ochrony głowy.

Armadillo design
zapewnia elastyczność
Armadillo design w uvex 
ucap sport zapewnia do-
datkową elastyczność 
i dopasowuje się ergono-
micznie do różnych kształ-
tów i rozmiarów głowy. 
Przedłużone wycięcie wo-
kół ucha ułatwia użytko-
wanie nauszników.

uvex u-cap sport praktyczność oraz indywidualizacja

Dzięki tej koncepcji wszyscy pracownicy mogą zostać 
wyposażeni w ten sam design. Zgodnie z wymogami model 
uvex u-cap sport dostępny jest z wbudowaną twardą 
skorupą lub w opcji prostej czapki z daszkiem. Chcąc 
zapewnić spójność z wizerunkiem korporacyjnym, istnieje 
możliwość naszycia znaku lub logo na czapkę uvex u-cap 
sport zgodnie z indywidualnymi specyfikacjami.

uvex u-cap sport

Czapka z daszkiem
Art. nr 9794.110
Wersja czapka tekstylna, bez 
 elementów twardej skorupy,
 rozmiar uniwersalny
Kolor czarny

uvex u-cap sport
Art. nr 9794.401
Rozmiar 55 – 59
Kolor czarny

uvex u-cap sport
Art. nr 9794.402
Rozmiar 60 – 63
Kolor czarny

W sprzedaży 
od czerwca 2014

W sprzedaży 
od czerwca 2014

W sprzedaży 
od czerwca 2014

Sportowy design i gwarantowana ochrona głowy
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uvex u-cap
Szeroki asortyment dla wielu zastosowań

uvex u-cap korzysta z innowacyj--cap korzysta z innowacyj-
nego designu i łączy go z komfor-
tem zapewniającym bezpieczeń-
stwo. Ergonomiczna skorupa we-
wnętrzna zapewnia pełną ela-
styczność, co sprawia, że czapka 
może perfekcyjnie dostosować 
się do każdego kształtu głowy, 
a dzięki niskiemu profilowi za-
pewnia dodatkową ochronę tyłu 
głowy. Wersja premium charakte-
ryzuje się wyszukanym designem 
wnętrza, składającym się z czte-
rech warstw pianki amortyzującej 
oraz wełny o wysokich właściwo-
ściach absorpcyjnych, połączo-
nych z oddychającą siatką. Od-
blaskowa lamówka wokół brzegu 
oraz dwa główne szwy zapewnia-
ją większe bezpieczeństwo dzięki 
zwiększonej widoczności.

Wersja podstawowa uvex 
Czapka u-cap odporna na 
uderzenia została wyposażona 
w standardową wyściółkę 
piankową.

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic
Art. nr 9794.300
Wersja premium
 armadillo-style
 ultrakomfortowa 
 podszewka 
Kolor antracytowy 

Art. nr 9794.301
Wersja premium
 armadillo-style
 ultrakomfortowa 
 podszewka 
 krótki daszek
Kolor antracytowy

Art. nr 9794.310
Wersja premium
 u-style
 ultrakomfortowa 
 podszewka
Kolor antracytowy

Art. nr 9794.311
Wersja premium
 u-style
 ultrakomfortowa 
 podszewka 
 krótki daszek 
Kolor antracytowy

Art. nr 9794.200
Wersja basic
 wyściółka 
 piankowa
Kolor antracytowy

Ta wersja uvex u-cap, dostępna 
w kolorze jaskrawożółtym lub 
pomarańczowym, stanowi 
doskonały dodatek do istniejącej 
odblaskowej odzieży ochronnej 
i wykazuje zgodność z normą 
EN 471. Poza lamówką odblasko-odblasko-
wą wersja ta posiada także pasek 
regulujący wykonany z materiału 
odblaskowego, który zapewnia 
wszechstronne bezpieczeństwo 
użytkownika oraz zwiększoną 
jego widoczność. 

Kolory zastosowanych 
materiałów są zgodne 
z wymogami normy EN 471.

uvex u-cap hi-viz
Art. nr 9794.800
Wersja premium
 armadillo-style
 ultrakomfortowa 
 podszewka
Kolor odblaskowy żółty

Art. nr 9794.900
Wersja premium
 armadillo-style
 ultrakomfortowa 
 podszewka 
Kolor odblaskowy pomarańczowy

Czapki odporne na uderzenia, zgodne z normą EN 812, zapewniają 
ochronę przed obrażeniami na skutek uderzeń o przedmioty 
nieruchome. Niemniej nie zapewniają one dostatecznej ochrony 
przed przedmiotami spadającymi i mogą być stosowane tylko 
i wyłącznie w sytuacjach, w których hełm ochronny nie jest 
obowiązkowy zgodnie z normą EN 397. 

9794.300

9794.311

9794.200

9794.900

9794.800



 88

uvex pheos
IES zapewnia właściwe umiejscowienie okularów ochronnych

Zazwyczaj podczas łączenia hełmów z produktami ochrony 
oczu, ustawienie okularów zawsze zależy bezpośrednio 
od ustawienia skorupy hełmu. W sytuacji gdy na skutek 
nagłego ruchu hełm nieoczekiwanie zmieni swoją pozycję, 
osłona na twarz przemieszcza się, co może być niebez-niebez-
pieczne, ponieważ zmienia to warunki oświetlenia.

IES oznacza Zintegrowany System Ochrony Wzroku, co 
odzwierciedla się w samej jego nazwie: Dzięki temu syste-
mowi okulary ochronne uvex pheos można schować do 
wnętrza hełmu uvex pheos lub nałożyć je na nos. Element 
przesuwny jest przegubowy, co oznacza, że ruch hełmu nie 
ma wpływu na okulary ochronne.

IES (Integrated 
Eyewear System) 
Nosek okularów ochronnych 
uvex pheos mocuje się za 
pomocą kliknięcia do oprawy 
i blokuje w elemencie 
przesuwnym wewnątrz hełmu.

Funkcjonalność uvex pheos 
IES
Okulary posiadają ustalone 
miejsce przechowywania 
w hełmie. W razie konieczności 
stosowania okularów ochron-ochron-
nych, można je w szybki i łatwy 
sposób nałożyć.

Większe bezpieczeństwo
Ta unikalna budowa oznacza, iż siły działające 
na hełm nie są przenoszone na okulary 
ochronne i zapewniają możliwie najlepszą 
ochronę użytkownika.

Większa elastyczność
Soczewki dwusferyczne okularów ochronnych
uvex pheos nie tylko zapewniają szerokie pole
widzenia oraz optymalne dopasowanie, lecz są
także dostępne z szeregiem różnych soczewek
ze względu na kolor czy powłoki.

Łatwość użycia
System zaciskowy z wbudowanymi okularami
oznacza, że okulary można łatwo zamocować 
i zdjąć w celu ich wyczyszczenia lub wymiany.

2013
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Hełmy ochronne
uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR

Art. nr Kolor Opakowanie/Szt.

9772.020 biały 25

9772.120 żółty 25

9772.220 pomarańczowy 25

9772.320 czerwony 25

9772.520 niebieski 25

9772.920 czarny 25

uvex pheos B

Art. nr Kolor Opakowanie/Szt.

9772.030 biały 25

9772.130 żółty 25

9772.230 pomarańczowy 25

9772.430 zielony 25

9772.530 niebieski 25

9772.930 czarny 25

uvex pheos B-WR
•  Trzy regulowane otwory wentylacyjne wspomagają przepływ powietrza 

i ułatwiają regulację temperatury w hełmie, przyczyniając się do 
podniesienia komfortu użytkowania

•  Systemy adapterów do mocowania osłon twarzy uvex, nauszników uvex 
oraz lamp

•  Więźba z pokrętłem umożliwiającym regulację wielkości obwodu do 
indywidualnych potrzeb

•  Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: 
– 30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach 
MM = stopiony metal (rozbryzgi)

Regulowany zakres rozmiarów: 52 – 61 cm

Art. nr Kolor Opakowanie/Szt.

9772.040 biały 25

9772.140 żółty 25

9772.240 pomarańczowy 25

uvex pheos IES
•  Trzy regulowane otwory wentylacyjne wspomagają przepływ 

powietrza i ułatwiają regulację temperatury w hełmie, przyczyniając 
się do podniesienia komfortu użytkowania

•  Systemy adapterów do mocowania osłon na twarz uvex, nauszników 
uvex oraz lamp

•  Więźba wewnętrzna umożliwia zamocowanie okularów uvex pheos za 
pomocą zacisku montażowego okularów

•  Hełm może być regulowany indywidualnie za pomocą pokrętła 
zmieniającego szerokość

•  Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: 
– 30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich 
temperaturach 
MM = stopiony metal (rozbryzgi)

Regulowany zakres rozmiarów: 55 – 61 cm

• Trzy regulowane otwory wentylacyjne wspomagają przepływ powietrza 
i ułatwiają regulację temperatury w hełmie, przyczyniając się do 
podniesienia komfortu użytkowania

• Systemy adapterów do mocowania osłon na twarz uvex, nauszników 
uvex oraz lamp

• Konwencjonalna więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
• Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: 

– 30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach 
MM = stopiony metal (rozbryzgi)

Regulowany zakres rozmiarów: 51 – 61 cm

2013
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Hełmy ochronne
uvex pheos B-S-WR · uvex pheos C · uvex pheos E

uvex pheos B-S-WR

uvex pheos E · uvex pheos E-WR

uvex pheos C

• Trzy regulowane otwory wentylacyjne
• Systemy adapterów dla osłon twarzy uvex, nauszników uvex oraz 

lamp
• Krótszy daszek zapewniający szersze pole widzenia do góry
• Więźba z pokrętłem umożliwiającym regulacją wielkości obwodu do 

indywidualnych potrzeb
• Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: 

– 30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich 
temperaturach 
MM = stopiony metal (rozbryzgi)

Regulowany zakres rozmiarów: 52 – 61 cm

• Hełmy dpowiednie do użytku przez elektryków dzięki całkowicie 
zamkniętej skorupie

• Systemy adapterów dla osłon twarzy uvex, nauszników uvex oraz lamp
• Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: 

– 30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich temperaturach 
MM = stopiony metal (rozbryzgi)

• Certyfikat zgodny z normą EN 50365 (1000 V AC)

uvex pheos E
• Konwencjonalna więźba 

zapewniająca komfortowe 
dopasowanie

Regulowany zakres rozmiarów:  
51 – 61 cm

uvex pheos E-WR
• Więźba z pokrętłami dla indywidu-

alnej regulacji wewnętrznego ob-
wodu

Regulowany zakres rozmiarów:  
52 – 61 cm

• Otwory wentylacyjne hełmu zamknięte z przodu a trwale otwarte 
z tyłu

• Systemy adapterów dla osłon twarzy uvex, nauszników uvex oraz 
lamp

• Konwencjonalna więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
• Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: 

– 30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich 
temperaturach 
MM = stopiony metal (rozbryzgi)

Regulowany zakres rozmiarów: 51 – 61 cm

Art. nr Kolor Opakowanie/Szt.

9772.031 biały 25

9772.131 żółty 25

9772.531 niebieski 25

Art. nr Kolor Opakowanie/Szt.

9770.020 biały 25

9770.120 żółty 25

Art. nr Kolor Opakowanie/Szt.

9770.030 biały 25

9770.130 żółty 25

Art. nr Kolor Opakowanie /szt.

9771.020 biały 25

9770.120

9770.030
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Hełmy ochronne
uvex 9780 antistatic · uvex pheos alpine · elementy odblaskowe

uvex pheos alpine
Wielofunkcyjne hełmy do pracy na 
wysokościach oraz akcji ratunko-
wych
• Połączenie właściwości przemy-

słowych hełmów ochronnych 
zgodnych z wymogami normy 
EN 397 i EN 12492 dla hełmów 
wspinaczkowych 

• Lekka skorupa hełmu ABS zapew-
nia wysoki poziom ochrony i wy-
trzymałości

• 6-punktowa tekstylna więźba za-
pewnia optymalne dopasowanie 
i komfort

• Boczne adaptery Euroslot (30 mm) 
do zamontowania nauszników

• Dostępny jest uchwyt dla zamoco-
wania osłony twarzy

• Zaciski do zamontowania materia-
łów dodatkowych z opaską ela-
styczną, np. gogle wide vision oraz 
latarka wspinaczkowa do zamoco-
wania na hełm 

Art. nr Kolor Opakow./Szt.

9773.050 biały 1

9773.150 żółty 1

9773.250 pomarańczowy 1

9773.350 czerwony 1

9773.450 zielony 1

9773.550 niebieski 1

9773.950 czarny 1

uvex pheos elementy odblaskowe
Zestaw uvex pheos reflex M

• Zestaw odblaskowych naklejek
• Folia zapewnia najwyższą 

luminescencję w środowiskach 
o słabym oświetleniu i jest 
podobna do tej stosowanej 
przez służby ratownicze

• Łatwa w użyciu
• Odpowiednia dla wszystkich 

hełmów uvex pheos oraz uvex 
pheos alpine

Zestaw uvex pheos reflex L

Zestaw uvex pheos L to zestaw 
naklejek odblaskowych specjal-
nie opracowanych dla przemysło-
wych hełmów ochronnych uvex 
pheos. Naklejki można łączyć ze 
wszystkimi typami i kolorami uvex 
pheos. Hełmy posiadają już na-
klejone naklejki. 

Należy podkreślić, iż hełmy dosto-
sowane do wymagań klienta nie 
podlegają zwrotowi.

Art. nr 9790.018
Wersja łatwe w użyciu, 
 wysoki poziom odblasku, 
 zestaw odblasków
Opakowanie 1
 

Opakowanie 25 sztuk hełmów 
 tego samego rodzaju

Zestaw uvex pheos reflex L
(wybierz preferowany kolor hełmu)

uvex 9780 antistatic-WR uvex 9780 antistatic
• Trzy regulowane otwory wentyla-

cyjne
•  Systemy adapterów do mocowa-

nia osłon twarzy uvex, nauszni-
ków uvex oraz lamp

• Więźba z pokrętłami dla indywi-
dualnej regulacji wewnętrznego 
obwodu

• Certyfikat na zgodność z normą
• EN 397; odpowiednie do nieogra-

niczonego zastosowania zgodnie 
z Grupami Sprzętu I i II do użytku 
w potencjalnie wybuchowych at-
mosferach (zgodnie z Dyrektywą 
ATEX 94/9/EG)

Regulowany zakres rozmiarów: 
52 – 61 cm

Art. nr Kolor Opakowanie/Szt.

9780.030 biały 25

9780.550 błękitny 25

Art. nr Kolor Opakowanie/Szt.

9780.020 biały 25

• Trzy regulowane otwory wentyla-
cyjne

•  Systemy adapterów do mocowa-
nia osłon twarzy uvex, nauszni-
ków uvex oraz lamp

• Konwencjonalna więźba zapew-
niająca komfortowe dopasowanie

• Certyfikat na zgodność z normą 
EN 397; odpowiednie do nieogra-
niczonego zastosowania zgodnie 
z Grupami Sprzętu I i II do użytku 
w potencjalnie wybuchowych at-
mosferach (zgodnie z Dyrektywą 
ATEX 94/9/EG)

Regulowany zakres rozmiarów: 
51 – 61 cm

• Możliwość zamocowania lampy 
czołowej (lampa górnicza)

• Testy przeprowadzono i uzyska-
no certyfikat zgodnie z normą EN 
397 i EN 12492

• Certyfikat na zgodność z normą 
EN 397 z dodatkowym wymo-
giem: – 30°C = zapewnia ochronę 
nawet w ekstremalnie niskich

• temperaturach
Regulowany zakres rozmiaru: 
52 – 61 cm

9790.018

2013
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Hełmy ochronne
uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR

uvex airwing B

uvex airwing B-WR

• Skorupa hełmu wykonana z polietylenu
• Trzy regulowane otwory wentylacyjne
• Konwencjonalna więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
• Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: 

– 30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich 
temperaturach

Zakres rozmiarów: 51 – 61 cm 

• Skorupa hełmu wykonana z polietylenu
• Trzy regulowane otwory wentylacyjne
• Więźba z pokrętłami dla płynnej regulacji wielkości wewnętrznego 

obwodu
• Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: 

– 30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich 
temperaturach

Zakres rozmiarów: 52 – 61 cm 

Art. nr Kolor Opakowanie/Szt.

9762.020 biały 25

9762.220 pomarańczowy 25

9762.320 czerwony 25

9762.420 zielony 25

9762.520 niebieski 25

Art. nr Kolor Opakowanie/Szt.

9762.030 biały 25

9762.130 żółty 25

9762.230 pomarańczowy 25

9762.330 czerwony 25

9762.430 zielony 25

9762.530 niebieski 25

uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• Skorupa hełmu wykonana z polietylenu
• Trzy regulowane otwory wentylacyjne
• Krótszy daszek zapewniający szersze pole widzenia do góry
• Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: 

– 30°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich 
temperaturach

uvex airwing B-S
• Konwencjonalna więźba 

zapewniająca komfortowe 
dopasowanie

Zakres rozmiarów: 51 – 61 cm

uvex airwing B-S-WR 
• Więźba z pokrętłem dla płynnej 

regulacji wewnętrznego obwodu

Zakres rozmiarów: 52 – 61 cm

Art. nr Kolor Opakowanie/Szt.

9762.021 biały 25

9762.121 żółty 25

9762.321 czerwony 25

9762.421 zielony 25

9762.521 niebieski 25

Art. nr Kolor Opakowanie/Szt.

9762.031 biały 25

9762.131 żółty 25

9762.331 czerwony 25

9762.431 zielony 25

9762.531 niebieski 25

uvex airwing B-S

uvex airwing B-S-WR
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Hełmy ochronne
uvex super boss · uvex super boss expo · uvex thermo boss

uvex thermo boss jest idealny do użytku w obszarach o wysokich 
temperaturach max. do +150°C. Skorupa hełmu została wykonana 
z odpornego na ciepło poliwęglanu i nadaje się do użytku w wysokich 
temperaturach otoczenia.
Skorupa hełmu została całkowicie uszczelniona, dlatego uvex thermo 
boss spełnia wymagania izolacji elektrycznej zgodnie z normą EN 397 
(440 V AC). Hełm waży zaledwie 440 g i posiada 6-punktową więźbę 
tekstylną, czyniąc ten produkt ciekawą opcją w zakresie zastosowań 
specjalnych. 

Zakres rozmiarów: 51 – 61 cm

uvex thermo boss

Art. nr Kolor Opakowanie/Szt.

9754.000 biały 25

9754.100 żółty 25

9754.300 czerwony 25

Skorupa hełmu wykonana z polietylenu
•  Regulowane boczne otwory wentylacyjne wspomagają przepływ 

powietrza i ułatwiają regulację temperatury w hełmie, przyczyniając 
się do podniesienia komfortu użytkowania

•  Systemy adapterów do mocowania osłon na twarz uvex oraz 
ochronników słuchu uvex

•  Konwencjonalne wyposażenie części środkowej bez napotnika
•  Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: 

– 20°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich 
temperaturach

Zakres rozmiarów: 52 – 61 cm

uvex super boss expo

Art.- no. Kolor Opakowanie/Szt.

9752.020 biały 25

9752.120 żółty 25

9752.520 niebieski 25

• Skorupa hełmu wykonana z polietylenu
• Regulowane boczne otwory wentylacyjne wspomagają przepływ 

powietrza i ułatwiają regulację temperatury w hełmie, przyczyniając 
się do podniesienia komfortu użytkowania

• Systemy adapterów do mocowania osłon twarzy uvex oraz 
ochronników słuchu uvex

• Konwencjonalna więźba zapewniająca komfortowe dopasowanie
• Certyfikat na zgodność z normą EN 397 z dodatkowym wymogiem: 

– 20°C = zapewnia ochronę nawet w ekstremalnie niskich 
temperaturach

Zakres rozmiarów: 52 – 61 cm

uvex super boss

Art.- no. Kolor Opakowanie/Szt.

9750.020 biały 25

9750.120 żółty 25

9750.520 niebieski 25
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Hełmy ochronne
uvex pheos forest · gogle uvex z uchwytem do hełmu

Zestaw opracowany specjalnie dla prac leśniczych. Hełm posiada trzy 
regulowane otwory wentylacyjne umożliwiające regulację temperatury 
zgodnie z indywidualnymi wymogami. W celu uzyskania maksymalnego 
komfortu, istnieje możliwość regulacji rozmiaru za pomocą pokrętła 
umieszczonego na więźbie. Siatkowa osłona twarzy, którą można 
zablokować w danej pozycji, chroni użytkownika przed ciałami obcymi, 
nie pogarszając widoczności. Boczne ochronniki słuchu uzupełniają 
hełm ochronny i gwarantują kompleksową ochronę.

uvex pheos zestaw do prac leśniczych

Art. nr  9774.233 (zestaw kompletny)
Hełm pomarańczowy, 
 z trzema regulowanymi 
 otworami wentylacyjnymi
Więźba z pokrętłem płynnej regulacji 
 wewnętrznego obwodu
Ochronniki słuchu uvex dBex 3000H
Osłona na twarz osłona na twarz wykonana 
 z metalowej siatki

Uwaga:
Jeżeli zestaw ma być użytkowany bez ochrony słuchu, konieczne 
jest zastosowanie dodatkowych adapterów mocujących osłonę 
twarzy (art. nr 9790.042).

Opracowaliśmy specjalne ada-
ptery dla gogli uvex do łączenia 
z przemysłowymi hełmami 
ochronnymi oraz ochronnikami 
słuchu uvex 2H i uvex 3H.

Hełm i ochronniki słuchu nie są 
w komplecie! 

Gogle uvex z uchwytem do hełmu
uvex ultrasonic
Art. nr 9302.510
Specyfikacja ograniczona 
 wentylacja 
Kolor szary/niebieski
Szybki PC bezbarwne
 uvex supravision HC-AF
Opakow./Szt. 4 

 
uvex ultravision
Art. nr 9301.544
Kolor przezroczysty 
 szary
Szybki CA bezbarwne
 odporność na 
 zaparowywanie
Opakow./Szt. 4

Dodatkowe adaptery są niezbędne do
dopasowania gogli uvex ultrasonic lub 
ultravision bez ochronników słuchu:
Art. nr  9924.010 

9302.510

9301.544
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Hełmy ochronne
Osłony twarzy uvex 

Istnieje możliwość łączenia solid-
nej osłony na twarz wykonanej 
z poliwęglanu z przemysłowymi 
hełmami ochronnymi uvex oraz 
z nausznikami nahełmowymi uvex 
w celu stworzenia kompleksowe-
go systemu ochronnego. 

Możliwość łączenia z przemysło-
wymi hełmami ochronnymi uvex 
oraz z nahełmowymi nausznikami 
uvex, modele uvex 2H, uvex b3H 
oraz uvex 3200H. 

Konieczne są dodatkowe adapte-
ry (art. nr 9924.010) w celu połą-
czenia z hełmem i osłoną na 
twarz.

Hełm oraz nauszniki ochronne 
należy zamawiać oddzielnie!

uvex 9790
Uchwyt do hełmu
Art. nr 9790.047

Adapter do zamontowania  
bez nahełmowych nauszników
Art. nr 9924.010

Szybki
Art. nr 9790.048
Materiał PC 
 bezbarwny
Specyfikacje Klasa 8 
 ochrona 
 przed łukiem
 elektrycznym 
 

Osłona twarzy nahełmowa 
mocowana do hełmu. Duże 
rozmiary osłony zapewniają 
doskonałą ochronę nie tylko 
twarzy, lecz także szyi i uszu 
przed odpryskami ciał 
stałych oraz kroplami cieczy.
Stabilny mechanizm unosze-
nia szyby pozwala na utrzy-
mywanie osłony w różnych 
pozycjach. Łatwo wymienna 
szyba pozwala na obniżenia 
kosztów eksploatacji. Osłona 
twarzy model 9727.514 chroni 
dodatkowo przed łukiem ele-
ktrycznym powstałym przy 
zwarciu elektrycznym (EN 
166).

Bez hełmu.

uvex 9725 · 9726 · 9727
Art. nr 9725.514
Kolor bezbarwny
Materiał grubość 1 mm
Specyfikacje CA, wersja 
 niezaparowująca

Szybki wymienne
Art. nr 9050.517
Opakowanie 1

Art. nr 9726.014
Kolor bezbarwny
Materiał grubość 1 mm
Specyfikacje PC

Szybki wymienne
Art. nr 9723.017
Opakowanie 1

Art. nr 9727.514
Kolor bezbarwny
Materiał grubość 1,5 mm
Specyfikacje CA, wersja 
 niezaparowująca
 ochrona przed łukiem 
 elektrycznym

Szybki wymienne
Art. nr 9051.517
Opakowanie 1
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Hełmy ochronne
Ochrona twarzy · Akcesoria

uvex · 9705 · 9706 
Lekka i niedroga osłona twarzy 
wykonana z solidnego plastiku 
z wbudowaną pokrywą czołową.
Pokrętło umożliwia łatwą 
i niezawodną regulację dla 
każdego rozmiaru głowy. 
Mechanizm typu flip-up umożliwia 
ustawienie osłony na twarz 
w każdej pozycji. Łatwa wymiana 
szybki.

Art. nr 9705.014 
osłona twarzy 
Szybki CA bezbarwne 

Art. nr 9706.514 
osłona twarzy 
Szybki CA bezbarwne 
 odporność na 
 zaparowywanie

  
Szybki wymienne:
Art. nr 9060.017
Szybki CA bezbarwne

Art. nr 9050.517
Szybki CA bezbarwne
 odporność na zaparowywanie 
 

uvex · 9707 · 9708 
Lekka przeciwodpryskowa 
osłona twarzy z ochroną czoła 
i głowy, ze stabilną w każdym 
położeniu unoszoną do góry 
szybą i mechanizmem 
regulującym mocowanie za 
pomocą pokrętła. Szyba 
ochronna jest łatwa do wymiany 
co znacząco obniża koszty 
eksploatacji. 

Art. nr 9707.014 
osłona twarzy 
Szybki CA bezbarwne 

 
Art. nr 9708.514 
osłona twarzy 
Szybki CA bezbarwne 
 odporność na 
 zaparowywanie 

Szybki wymienne:
Art. nr 9060.017
Szybki CA bezbarwne

Art. nr 9050.517
Szybki CA bezbarwne
 odporność na zaparowywanie 
 

Różne wersje czapek zimowych 
pod hełm oraz papierowy czepek 
higieniczny szczególnie przydat-
ny dla osób wizytujących zakłady 
pracy.

Czapki papierowe/Czapki zimowe
Art. nr 9790.006
Specyfikacje papier
Opakowanie  100

Art. nr  9790.010
Specyfikacje  trykot (WIN)
Opakowanie 10

Art. nr 9790.015
Rozmiary S – M
Opakowanie 10

Art. nr 9790.016
Rozmiary L – XL
Opakowanie 10

Art. nr  9790.012
Specyfikacje trykot 
 (Alaska)
Opakowanie 10

9705.014

9706.514

9707.014

9708.514

9790.015
9790.016

9790.006
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Hełmy ochronne
Akcesoria

Lampy czołowe LED
Lampa czołowa  
LED KS-7610-MC 

• Lampa czołowa LED z 3 typami 
wiązki + CREE LED

• Certyfikat ATEX II 2G Ex ib IIC 
T4

• Poziom ochrony: IP67 (wodood-
porność poniżej 1 metra)

• Źródło światła: bateria litowa, 
czas ładowania < 9 h

• Temperatura zewnętrzna: 
– 20°C do + 60°C

• Trwałość światła: wiązka awa-
ryjna > 50 h, wiązka normalna > 
14 h, wiązka pełna > 6 h

• Ładowarka z podstawą objęta 
dostawą

Art. nr  9790.028 
Opakowanie 1

Lampa czołowa  
LED KS-6001 

• Lampa czołowa LED z 2 typami 
wiązki

• Poziom ochrony: IP67 
(wodoodporność poniżej 1 met-
ra)

• Źródło światła: bateria litowa, 
czas ładowania < 7 h

• Temperatura zewnętrzna: 
– 20°C do + 60°C

• Trwałość światła: wiązka 
awaryjna > 80 h, wiązka normal-
na > 11 h

• Ładowarka objęta dostawą

Art. nr 9790.029
Opakowanie 1

Akcesoria dla uvex pheos, uvex 9780 antistatic, uvex pheos alpine, uvex airwing oraz uvex super boss

IES wewnętrzna więźba dla uvex pheos
Art. nr 9772.001
Wersja wewnętrzna więźba z tworzywa 
 z zaciskiem do okularów 
 uvex pheos
Opakowanie 10

Wewnętrzna więźba dla uvex super boss
Art. nr 9790.000
Wersja ok. 83 g
 6-punktowa więźba tekstylna
 z napotnikiem 
Opakowanie 10

uvex pheos oraz uvex airwing interior
Art. nr 9760.000
Wersja ok. 75 g, 
 6-punktowa więźba tekstylna
 z napotnikiem 
Opakowanie 10

Wewnętrzna więźba dla uvex pheos oraz 
uvex airwing (nieodpowiednie dla uvex pheos E) 
z pokrętłem regulacji rozmiaru
Art. nr 9760.001
Wersja ok. 75 g 
Opakowanie 10

Więźba z pokrętłem regulacji rozmiaru  
dla uvex 9780 antistatic
Art. nr 9780.001
Wersja ok. 80 g, 6-punktowa więźba 
 tekstylna z napotnikiem
Opakowanie 10

Napotnik dla uvex super boss
Art. nr 9790.004
Wersja skóra 
Opakowanie 10

Napotnik dla uvex pheos, uvex pheos alpine, 
uvex 9780 antistatic oraz uvex airwing
Art. nr 9760.005
Wersja imitacja skóry
Opakowanie 10

Napotnik dla wyposażenia części 
wewnętrznej IES
Art. nr 9760.007
Wersja tekstylna
VE 10

Dwupunktowy skórzany pasek podbródkowy 
Art. nr 9790.005
Wersja solidne wykonanie ze skóry 
 z plastikowymi oczkami, 
 regulowana długość
 Opakowanie 10

Czteropunktowy pasek podbródkowy  
dla uvex airwing
Art. nr 9790.007
Wersja pasek tekstylny z zatrzaskami 
 regulowana długość, wyściół-
 ka części podbródkowej
Opakowanie 10

Czteropunktowy pasek podbródkowy  
dla uvex pheos
Art. nr 9790.021
Wersja plastik 
Opakowanie 10

Uchwyt na długopis dla uvex pheos
Art. nr 9790.023
Wersja plastik 
Opakowanie 10

Zacisk gogli dla uvex pheos/zacisk paska 
podbródkowego dla uvex pheos alpine
Art. nr 9790.022
Wersja plastik 
Opakowanie 10
 

Zacisk dla okularów ochronnych IES  
z suwakiem dla uvex pheos IES
Art. nr 9772.002
Wersja plastik
Opakowanie 10
 

9790.028

9790.029

9772.001

9790.000

9760.000

9760.001

9780.001

9790.004

9760.005

9760.007

9790.005

9790.007

9790.021

9790.023

9790.022

9772.002



 98

Hełmy ochronne
Przegląd

Art. nr Kolekcja Produkt Kolor Str.

9050.517 uvex visors Szybki wymienne dla osłony na twarz/ 
ochronna osłona na twarz

bezbarwny 95/96 

9051.517 uvex visors Szybki wymienne dla osłony na twarz bezbarwny 95
9060.017 uvex visors Szybki wymienne  

ochronna osłona na twarz
bezbarwny 96 

9301.544 uvex ultravision Gogle wide-vision 
z uchwytem do hełmu

szary  
przezroczysty 94

9302.510 uvex ultrasonic Gogle wide-vision 
z uchwytem do hełmu

szary/niebieski 94

9705.014 uvex visors Octan celulozy  
ochronna osłona na twarz bezbarwny 96

9706.514 uvex visors Odporne na zaparowywanie octan 
celulozy ochronna osłona na twarz

bezbarwny 96

9707.014 uvex visors Octan celulozy  
ochronna osłona na twarz bezbarwny 96

9708.514 uvex visors Odporność na zaparowywanie octan 
celulozy ochronna osłona na twarz

bezbarwny 96 

9723.017 uvex visors Szybki wymienne dla osłon na twarz bezbarwny 95

9725.514 uvex visors Odporność na zaparowywanie octan 
celulozy osłona na twarz bezbarwny 95

9726.014 uvex visors Poliwęglan osłona na twarz bezbarwny 95

9727.514 uvex visors Odporność na zaparowywanie  
octan celulozy osłona na twarz 
Odporność na łuki elektryczne

bezbarwny 95 

9750.020 uvex super boss Hełm ochronny biały 93
9750.120 uvex super boss Hełm ochronny żółty 93
9750.520 uvex super boss Hełm ochronny niebieski 93
9752.020 uvex super boss expo Hełm ochronny biały 93
9752.120 uvex super boss expo Hełm ochronny żółty 93
9752.520 uvex super boss expo Hełm ochronny niebieski 93
9754.000 uvex thermo boss Hełm ochronny biały 93
9754.100 uvex thermo boss Hełm ochronny żółty 93
9754.300 uvex thermo boss Hełm ochronny czerwony 93
9760.000 Akcesoria Więźba (konwencjonalna) 

dla uvex pheos/uvex airwing
97 

9760.001 Akcesoria Więźba (z pokrętłami regulującymi rozmiar) 
dla uvex pheos/uvex airwing

97 

9760.005 Akcesoria Napotnik dla uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex 9780 
antistatic oraz uvex airwing

97 

9760.007 Akcesoria Napotnik dla wyposażenia wnętrza 
uvex pheos IES

97 

9762.020 uvex airwing B Hełm ochronny biały 92
9762.021 uvex airwing B-S Hełm ochronny biały 92
9762.030 uvex airwing B-WR Hełm ochronny biały 92
9762.031 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny biały 92
9762.121 uvex airwing B-S Hełm ochronny żółty 92
9762.130 uvex airwing B-WR Hełm ochronny żółty 92
9762.131 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny żółty 92
9762.220 uvex airwing B Hełm ochronny pomarańczowy 92
9762.230 uvex airwing B-WR Hełm ochronny pomarańczowy 92
9762.320 uvex airwing B Hełm ochronny czerwony 92
9762.321 uvex airwing B-S Hełm ochronny czerwony 92
9762.330 uvex airwing B-WR Hełm ochronny czerwony 92
9762.331 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny czerwony 92
9762.420 uvex airwing B Hełm ochronny zielony 92
9762.421 uvex airwing B-S Hełm ochronny zielony 92
9762.430 uvex airwing B-WR Hełm ochronny zielony 92
9762.431 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny zielony 92
9762.520 uvex airwing B Hełm ochronny niebieski 92
9762.521 uvex airwing B-S Hełm ochronny niebieski 92
9762.530 uvex airwing B-WR Hełm ochronny niebieski 92
9762.531 uvex airwing B-S-WR Hełm ochronny niebieski 92
9770.020 uvex pheos E Hełm ochronny biały 90
9770.030 uvex pheos E-WR Hełm ochronny biały 90
9770.120 uvex pheos E Hełm ochronny żółty 90
9770.130 uvex pheos E-WR Hełm ochronny żółty 90
9771.020 uvex pheos C Hełm ochronny biały 90
9772.001 Akcesoria IES wewnętrzna więźba dla uvex pheos 

z zaciskiem do okularów 
97 

Art. nr Kolekcja Produkt Kolor Str.

9772.002 Akcesoria Zacisk dla okularów ochronnych IES  
z suwakiem dla uvex pheos IES

97 

9772.020 uvex pheos B Hełm ochronny biały 89
9772.030 uvex pheos B-WR Hełm ochronny biały 89
9772.031 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny biały 90
9772.040 uvex pheos IES Hełm ochronny biały 89
9772.120 uvex pheos B Hełm ochronny żółty 89
9772.130 uvex pheos B-WR Hełm ochronny żółty 89
9772.131 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny żółty 90
9772.140 uvex pheos IES Hełm ochronny żółty 89
9772.220 uvex pheos B Hełm ochronny pomarańczowy 89
9772.230 uvex pheos B-WR Hełm ochronny pomarańczowy 89
9772.240 uvex pheos IES Hełm ochronny pomarańczowy 89
9772.320 uvex pheos B Hełm ochronny czerwony 89
9772.430 uvex pheos B-WR Hełm ochronny zielony 89
9772.520 uvex pheos B Hełm ochronny niebieski 89
9772.530 uvex pheos B-WR Hełm ochronny niebieski 89
9772.531 uvex pheos B-S-WR Hełm ochronny niebieski 90
9772.920 uvex pheos B Hełm ochronny czarny 89
9772.930 uvex pheos B-WR Hełm ochronny czarny 89
9773.050 uvex pheos alpine Hełm ochronny biały 91
9773.150 uvex pheos alpine Hełm ochronny żółty 91
9773.250 uvex pheos alpine Hełm ochronny pomarańczowy 91
9773.350 uvex pheos alpine Hełm ochronny czerwony 91
9773.450 uvex pheos alpine Hełm ochronny zielony 91
9773.550 uvex pheos alpine Hełm ochronny niebieski 91
9773.950 uvex pheos alpine Hełm ochronny czarny 91
9774.233 uvex pheos Zestaw do prac leśniczych pomarańczowy 94
9780.001 Akcesoria Więźba z pokrętłami regulującymi rozmiar 

dla uvex 9780 antistatic
97 

9780.020 uvex 9780 antistatic Hełm ochronny biały 91
9780.030 uvex 9780 antistatic Hełm ochronny biały 91
9780.550 uvex 9780 antistatic Hełm ochronny błękitny 91
9790.000 Akcesoria Więźba (konwencjonalna) 

dla uvex super boss
97 

9790.004 Akcesoria Napotnik dla uvex super boss 97
9790.005 Akcesoria Skórzane paski podbródkowe 97
9790.006 Akcesoria Czapka papierowa 96
9790.007 Akcesoria Czteropunktowe paski podbródkowe dla uvex airwing 97
9790.010 Akcesoria Czapka zimowa, trykotowa (WIN) 96
9790.012 Akcesoria Czapka zimowa, trykotowa(Alaska) 96
9790.015 Akcesoria Czapka zimowa, rozmiary S - M 96
9790.016 Akcesoria Czapka zimowa, rozmiary L - XL 96
9790.018 uvex pheos reflex set M Zestaw odblaskowy 91
9790.021 Akcesoria Czteropunktowe paski podbródkowe dla uvex pheos 97
9790.022 Akcesoria Zacisk gogli dla uvex pheos/ 

zacisk paska podbródkowego dla uvex pheos alpine
97 

9790.023 Akcesoria Uchwyt na długopis dla uvex pheos 97
9790.028 Akcesoria Lampa czołowa LED 97
9790.029 Akcesoria Lampa czołowa LED 97
9790.047 uvex visors Uchwyt do hełmu czarny 95

9790.048 uvex visors Poliwęglanowe szybki dla osłony 
na twarz bezbarwny 95

9794.200 uvex u-cap basic Basic czapka chroniąca przed 
uderzeniami antracytowy 87

9794.300 uvex u-cap premium Armadillo-style czapka chroniąca 
przed uderzeniami antracytowy 87

9794.301 uvex u-cap premium Armadillo-style czapka chroniąca 
przed uderzeniami z krótkim daszkiem

antracytowy 87 

9794.310 uvex u-cap premium u-style czapka chroniąca przed  
uderzeniami antracytowy 87

9794.311 uvex u-cap premium u-style czapka chroniąca przed  
uderzeniami z krótkim daszkiem

antracytowy 87 

9794.800 uvex u-cap hi-viz Armadillo-style czapka chroniąca 
przed uderzeniami

odblaskowy 
żółty 87

9794.900 uvex u-cap hi-viz Armadillo-style czapka chroniąca 
przed uderzeniami

odblaskowy 
pomarańczowy 87

9924.010 uvex visors Adapter czarny 94/95



Ochrona dróg 
oddechowych
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kompetencje

uvex - światowej klasy dostawca systemów
i rozwiązań bezpieczeństwa i higieny pracy

Nasze zakłady produkcyjne, 

w których najnowsze technologie 

łączymy z siłą innowacji 

i wieloletnim doświadczeniem, 

koncentrują 80% produkcji 

całkowitej netto.

Nasze systemy zarządzania 

jakością spełniają najwyższe 

wymagania, a wszystkie zakłady 

produkcyjne posiadają certyfikaty 

zgodne ze standardami zarządzania 

jakością ISO 9001:2008.

Wiedza i doświadczenie 
w zakresie produkcji i technologii
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kompetencje

Współpraca strategiczna z wybranymi 

producentami wysokiej jakości 

aparatów oddechowych pozwala uvex 

safety group na rozwijanie kompetencji 

produkcyjnych i technologicznych oraz 

na produkowanie nowoczesnych 

jednorazowych półmasek ochronnych. 

Dostęp do ogólnego łańcucha wartości 

umożliwia zastosowanie innowacyjnych 

materiałów, a regularny rozwój 

procesów produkcyjnych gwarantuje 

wytworzenie półmasek spełniających 

standardy najwyższej jakości. 

Wiedza i doświadczenie 
w zakresie produkcji i technologii
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Nowa definicja wykonania

System produktu uvex i-performance  

wspiera naturalne ruchy ciała człowieka, 

redukując nacisk i naprężenie, podnosząc 

jednocześnie komfort użytkowania. 

Biorąc pod uwagę najnowsze badania fizjolo-

giczne i technologie, nasze produkty podlegają 

nieustannemu procesowi doskonalenia, zapew-

niając tym samym maksimum wydajności i wy-

mierne korzyści z użytkowania produktu.

Wyższy poziom
ochrony 
i wyposażenia

uvex i-performance
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uvex silv-Air eco

Miękka i wygodna uniwersalna 
uszczelka nosowa
Miękka i wygodna uniwersalna uszczelka 
nosowa dopasowuje się perfekcyjnie do 
konturów twarzy użytkownika, zapobiegając 
zaparowywaniu okularów podczas wydechu.

Innowacyjny system filtracyjny
Duży zawór 360° wspomaga łatwe oddychanie,
zapewniając wysoce niezawodną ochronę.

Ergonomiczny kształt
Ergonomiczny kształt części wargowej 
i podbródkowej dostosowuje się idealnie do 
konturów twarzy użytkownika, zapewniając 
wygodne dopasowanie.

Swoboda oddechu w każdej sytuacji
Model uvex silv-Air eco to półmaska 

ochronna o zaawansowanej funkcjonal-

ności, która zapewnia optymalny komfort 

nawet przy długotrwałym użytkowaniu. 

Ergonomiczne brzegi półmaski ze strefa-

mi soft flex na podbródku oraz na nosie 

dopasowują się idealnie do konturów 

twarzy użytkownika, zapobiegając zapa-

rowywaniu okularów.  

Elastyczny i przyjazny dla skóry materiał 

zapewnia wygodne i bezuciskowe dopa-

sowanie w każdej sytuacji. Wydajne 

i duże obszary filtracyjne pozwalają na 

naturalny oddech, gwarantując maksy-

malną ochronę. W ten sposób pracownik 

zawsze może liczyć na to, że będzie 

oddychał świeżym powietrzem, nawet 

w trudnych warunkach pracy.
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uvex silv-Air
Funkcje i czyszczenie

Zawór wydechowy 360° znacząco redukuje 
opór oddechowy oraz gromadzenie się ciepła 
i wilgoci w masce.

Węgiel po stronie wewnętrznej
Dodatkowa warstwa aktywnego węgla wbudowana 
w materiał filtra redukuje nieprzyjemne zapachy.

Komfortowa uszczelka wargowa
Miękka uszczelka wargowa gwarantuje
bezpieczne i wygodne uszczelnienie
półmaski.

Obszar nosowy 3D zapewnia wygodne
dopasowanie i niski stopień nieszczelności,
zapobiegając zaparowywaniu okularów bez
powłoki.

Komfortowy zacisk nosowy
Półmaska została wyposażona w wysokiej
jakości zacisk nosowy pozwalający na 
indywidualną regulację.

Wysokowydajna gospodarka mikroklimatem
Półmaska zapewnia ekstremalnie niski opór
oddechowy dzięki komorom filtra połączonym 
z zaworem wdechowym. Gospodarka mikroklimatem
wysokowydajnej półmaski gwarantuje optymalny
komfort użytkowania.

Bez zawartości metalu
Półmaska jest całkowicie pozbawiona zawartości
metalu i została wyprodukowana wyłącznie 
z materiałów przyjaznych dla skóry.

Oznaczenie R
Półmaska przeszła testy na możliwość ponownego 
wykorzystania, które wykazały, iż posiada 
właściwości, które pozwalają na użytkowanie jej 
podczas drugiej zmiany.

4-punktowe mocowanie opaski na głowę
pozwala na indywidualne i bezpieczne
dopasowanie, spełniając indywidualne
wymagania użytkownika.

Oznaczenie D
Półmaska została poddana dodatkowym testom
dolomitowym, które wykazały, iż zapewnia doskonałą
oddychalność nawet w ekstremalnie zapylonych
środowiskach oraz podczas długotrwałego
użytkowania.

Półmaski pakowane są osobno, dlatego spełniają
najwyższe standardy higieny.

uvex clear
Spray czyszczący uvex clear 
to odpowiedni środek do 
czyszczenia masek uvex silv-Air 
oznaczonych jako półmaski 
wielokrotnego użytku. 

Dalsze informacje na ten temat 
można znaleźć w instrukcji masek 
ochronnych uvex silv-Air.

Art. nr 8701.011
Zawartość 360 ml
Opakowanie 1 puszka



uvex silv-Air FFP 1 uvex silv-Air FFP 2 uvex silv-Air FFP 3
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technologia

uvex silv-Air
Klasyfikacja poziomu ochrony

Asortyment ochrony dróg oddechowych uvex silv-Air chroni przed 
rozpylonymi substancjami stałymi oraz cieczami, pyłem, parą i dymem. 
Półmaska nie zapewnia jednak dostatecznej ochrony przed gazami 
i oparami, których wartości przekraczają poziom progowy!

Wszystkie półmaski ochronne zostały poddane testom i uzyskały
certyfikat na zgodność z normą EN 149 „Środki ochrony dróg 
oddechowych. Półmaski z filtrem chroniące przed cząstkami”.
Półmaski spełniają wytyczne rozporządzenia UE nr 89/686/EWG.

Półmaski zostały zakwalifikowane do klasy ochrony P1, P2 oraz P3
zgodnie z rodzajem wykonania filtra oraz wartościami nieszczelności.

*    MAK = maksymalne stężenie w miejscu pracy. Wartości MAK określa Niemiec-
ka Komisja Senacka ds. Badań nad Szkodliwością Związków Chemicznych dla 
Zdrowia w Sektorze Pracy.

**   TRK = techniczne stężenie standardowe. Stężenie materiału szkodliwego może 
zależeć od najnowszych technologii. Wartości TRK mają zastosowanie w od-
niesieniu do materiałów rakotwórczych, dla których nie określono wartości 
MAK. Niemniej całkowita eliminacja zagrożenia dla zdrowia nie jest możliwa.

Wszystkie półmaski ochronne FFP 1 
zapewniają niezawodną ochronę przed 
substancjami szkodliwymi, która jest aż 
czterokrotnie wyższa od progowej wartości 
granicznej (MAK*). Półmaski dostępne są 
z zaworem lub bez zaworu.

Wszystkie półmaski ochronne FFP 2 zapew-
niają niezawodną ochronę przed substan-
cjami szkodliwymi, która jest aż dziesięcio-
krotnie wyższa od progowej wartości gra-
nicznej (MAK*, TRK**). Półmaski dostępne 
są z zaworem lub bez zaworu.

Wszystkie półmaski ochronne FFP 3 zapew-
niają niezawodną ochronę przed substan-
cjami szkodliwymi, która jest aż trzydziesto-
krotnie wyższa od progowej wartości gra-
nicznej (MAK*, TRK**). Półmaski dostępne 
są tylko z zaworem.

uvex silv-Air e
FFP 1 FFP 2 FFP 3

typ miseczki typ miseczki typ miseczki typ miseczki typ miseczki

7112 7213 7212 7313 7312

7232 7333 7330

uvex silv-Air p
FFP 1 FFP 2 FFP 3

składana na płasko typ miseczki składana na płasko typ miseczki składana na płasko typ miseczki

8102 7100 8202 7200

8112 7110 8212 7210 8312 7310

z węglem  
7120

z węglem  
7220

z węglem  
7320
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uvex silv-Air e
Półmaski ochronne, klasa FFP 3

uvex 3D silv-Air – nowy wymiar ochrony dróg oddechowych

Wyjątkowa półmaska ochronna dopasowuje się idealnie do twarzy.
Budowa ergonomiczna opiera się na kształcie obszaru nosowego, 
zapewniając bezuciskowe i wygodne dopasowanie nawet przy 
długotrwałym użytkowaniu.
Elastyczny i przyjazny dla skóry materiał z komfortową i uniwersalną 
uszczelką wargową pozwala na indywidualne dopasowanie półmaski 
do twarzy. Wydajne filtry z dużymi powierzchniami filtracyjnymi 
pozwalają na naturalny oddech, zapewniając jednocześnie 
maksymalną ochronę. 

Półmaska formowana wokół nosa
Kształt ergonomiczny obszaru no-
sowego został precyzyjnie oparty 
na budowie anatomicznej i gwaran-
tuje bezpieczne i wygodne uszczel-
nienie półmaski.

Filtr
Duży zawór 360° wspomaga
łatwe oddychanie, zapewniając
niezawodną ochronę.

Wygodna i uniwersalna
uszczelka wargowa
Miękka i komfortowa uniwersalna 
uszczelka wargowa zapewnia 
perfekcyjne dopasowanie 
i zapobiega zaparowywaniu 
okularów przy wydechu.

Art. nr 8707.333
Typ Półmaska kształtowa
 Wysoka wydajność
 FFP 3 system trzykomorowy
Kolor biały
Opakowanie 3 szt./pudełko

W celu uzyskania dalszych informacji
należy zainstalować QR Code
Reader i sfotografować kod za
pomocą smartfona.
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uvex silv-Air eco
Trwałość, ergonomia, wydajność kosztowa

uvex silv-Air – system półmaski przyjaznej dla środowiska

uvex silv-Air eco –  
innowacyjna trwałość ochrony dróg oddechowych

Nowy system ochrony dróg oddechowych, uvex silv-Air eco 
łączy w sobie maksymalnie ergonomiczny komfort użytko-
wania z trwałością, zapewniając jednocześnie wydajność 
kosztową półmasek jednorazowych. Innowacyjny system 
obejmuje ramę, opaskę na głowę oraz półmaskę o elastycz-
nym dopasowaniu do różnych kształtów twarzy, co w połą-
czeniu z okularami ochronnymi uvex gwarantuje najbardziej 
optymalną ochronę. 

Trwałość 
Innowacyjna rama nosowa 3D dla półmasek ochronnych 
uvex silv-Air eco nie posiada metalowego zacisku nosowe-
go i plastikowych mocowań opaski na głowę, które zazwy-
czaj są sprzedawane z każdą półmaską. W razie konieczno-
ści opaska na głowę nadaje się do wielokrotnego użytku 
i wymiany.

Ergonomia
Elastyczna i regulowana rama półmasek w połączeniu 
z technologią 3D zapewnia optymalną ergonomię i perfek-
cyjne przylegające dopasowanie półmaski, zapobiegając 
jednocześnie zaparowywaniu okularów przy wydechu.

Oszczędność finansowa
Wielorazowa rama i opaska na głowę z jednoczesnym bra-
kiem zacisku nosowego zapewnia przewagę ekonomiczną 
nad jednorazowymi standardowymi półmaskami.

Art. nr Nazwa Zawartość

8707.214 uvex silv-Air eco 7213 Zestaw startowy zawierający
– ramę
– 15 półmasek FFP 2 
– 2 opaski na głowę

8707.314 uvex silv-Air eco 7313 Zestaw startowy zawierający
– ramę
– 15 półmasek FFP 3 
– 2 opaski na głowę

8707.213 uvex silv-Air eco 7213 Opakowanie uzupełniające
– 15 półmasek FFP 2 
– 2 opaski na głowę

8707.313 uvex silv-Air eco 7313 Opakowanie uzupełniające
– 15 półmasek FFP 3 
– 2 opaski na głowę

Produkt dostępny
od połowy 2014 r.
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uvex silv-Air e
Półmaski ochronne

4-punktowe mocowanie opaski na głowę 
zapewnia wygodne i bezpieczne dopasowanie.

Anatomiczny kształt części nosowej oraz płytka
nosowa wbudowana w materiał filtra zapewnia
szczelność i doskonały komfort użytkowania.

Wysoka jakość materiału filtrującego zmniejsza
opory oddychania. Biała powierzchnia filtra
zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń w środowisku
podwyższonej higieny.
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Półmaski ochronne, klasa FFP 1 – FFP 3

uvex silv-Air e

uvex silv-Air 7112
Półmaska kształtowa FFP 1 
z zaworem wydechowym cechuje 
się innowacyjną budową oraz 
optymalnym kształtem. Półmaska 
zapewnia wyjątkowy komfort 
użytkowania dzięki ergonomicz-ergonomicz-
nej budowie oraz możliwości 
łączenia z okularami ochronnymi.

Art. nr 8707.112
Typ FFP 1 półmaska 
 kształtowa z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt./pudełko

uvex silv-Air 7212

uvex silv-Air 7312

Półmaska kształtowa FFP 2 
z zaworem wydechowym cechuje 
się innowacyjną budową oraz 
optymalnym kształtem. Półmaskę 
można użytkować w sposób 
synergistyczny wraz z okularami 
ochronnymi, a jej ergonomiczny 
kształt zapewnia zwiększony 
komfort. Uszczelka wargowa oraz 
płytka nosowa wbudowana 
w materiał zapewnia niski poziom 
nieszczelności oraz najwyższy 
poziom ochrony w kategorii 
masek FFP 2.

Półmaska kształtowa FFP 3 
z zaworem wydechowym cechuje 
się innowacyjną budową oraz 
optymalnym kształtem. Półmaska 
posiada uszczelkę wargową 
z ultradrobnymi porami, opaskę 
na głowę z ekstraszerokiego 
materiału oraz zacisk nosowy 
wbudowany w materiał, 
co zapewnia komfortowe 
i bezpieczne umiejscowienie 
półmaski. Budowa trójwymiarowa 
umożliwia perfekcyjne 
dopasowanie do wielu rodzajów 
kształtów twarzy.

Art. nr 8707.212
Typ FFP 2 półmaska 
 kształtowa z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt./pudełko

Art. nr 8707.312
Typ FFP 3 półmaska 
 kształtowa z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 5 szt. / pudełko
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uvex silv-Air e
Półmaski ochronne, klasa FFP 2 oraz FFP 3
Wysoka wydajność

uvex silv-Air 7232
•	Wysoka wydajność, trzykomoro-trzykomoro-

wy system uvex climazone
•	Innowacyjna budowa 

o zoptymalizowanym kształcie
•	4-punktowa opaska na głowę 

zapewniająca komfortowe 
i bezpieczne dopasowanie

•	Wbudowana, elastyczna 
i regulowana płytka nosowa

•	2 dodatkowe filtry z zaworem 
wdechowym zapewniające niski 
opór oddechowy i większy 
komfort

•	Półmaska spełnia wymagania 
testu dolomitowego, co 
oznacza, iż zapewnia niższy 
opór oddechowy nawet przy 
długotrwałym użytkowaniu

•	Miękka i wygodna uniwersalna 
uszczelka wargowa

Art. nr 8707.232
Typ Półmaska kształtowa
 Wysoka wydajność
 FFP 2 system 
 3-komorowy
Kolor srebrno-szary
Opakowanie 3 per box

O
pó

r 
od

de
ch

ow
y 

(p
)

wdech 160 l/minwdech 95 l/min
Objętość powietrza (l/min)

wdech 30 l/min

produkt konkurenta (FFP 2 z zaworem)

Wysokiej jakości materiał 
zewnętrzny uvex silv-Air 
zapewnia możliwie 
najlepszą oddychalność.

Wgłębienie nosowe zapewnia perfekcyjne 
dopasowanie dla niemal każdego kształtu 
nosa.

Redukcja oporu oddechowego o ok.
25% w porównaniu z modelem uvex
silv-Air 7210, redukcja oporu odde-odde-
chowego o ok. 40% w porównaniu 
z modelem konkurencji  
(FFP 2 z zaworem).

•	Wysoka wydajność, trzykomorowy 
system uvex climazone 

•	Innowacyjna budowa o zoptymali-
zowanym kształcie 

•	4-punktowa opaska na głowę za-
pewniająca komfortowe i bez-
pieczne dopasowanie 

•	Wbudowana, elastyczna i regulo-
wana płytka nosowa 

•	2 dodatkowe filtry z zaworem wde-
chowym zapewniające niski opór 
oddechowy i większy komfort 

•	Dodatkowa klasyfikacja (R + D): 
Półmaski spełniają wymagania dla 
możliwości ponownego użycia 
(„R”) oraz standardy dla narażenia 
na wysoki poziom zapylenia („D” 
test dolomitowy), dlatego stanowią 
odpowiednie rozwiązanie dla użyt-
kowania przez więcej niż jedną 
zmianę 

•	Miękka i wygodna uniwersalna 
uszczelka wargowa 

Typowe obszary zastosowania
Półmaski ochronne Klasa FFP 3 
mogą być użytkowane w takich ob-
szarach jak spawanie, lutowanie, 
w środowiskach o wysokim stężeniu 
ekstremalnie szkodliwego mikrosko-
pijnego pyłu oraz podczas pracy 
przy związkach chemicznych.

uvex silv-Air 7330
Art. nr 8707.330
Typ Półmaska kształtowa
 Wysoka wydajność
 FFP 3 system 
 3-komorowy
Kolor srebrno-szary
Opakowanie 3 szt./pudełko

Elastyczne 4-punktowe mocowanie 
opaski na głowę zapewnia komfor-
towe dopasowanie.

Model uvex silv-Air 7330 to jeden z ostatnich
dodatków w asortymencie uvex climazone,
który spełnia wysokie standardy produktu
uvex pod względem regulacji temperatury.
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uvex silv-Air p
Półmaski ochronne, klasa FFP 1

OPIS PRODUKTU 

•	Innowacyjna budowa o zoptymalizowanym kształcie
•	Krawędzie wykonane z miękkiego materiału zapewniającego 

większy komfort
•	Bezszwowa, nieprzerwana opaska na głowę zapewniająca 

wygodne i bezpieczne dopasowanie
•	Zawór wydechowy gwarantujący ograniczone gromadzenie 

ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski
•	Istnieje możliwość łączenia masek kształtowych z okularami 

ochronnymi dzięki optymalnej budowie w części nosowej 
(wgłębienia po stronie lewej i prawej nosa)

•	Filtr z węglem aktywnym likwiduje przykre zapachy, gazy i opary 
poniżej wartości progowej (uvex silv-Air 7120)

TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Półmaski ochronne Klasa ochrony FFP 1 
Możliwość zastosowania w następujących obszarach: przemysł 
spożywczy, kamieniarstwo i murarstwo, budownictwo i obróbka  
drewna.

Trójwymiarowy 
zoptymalizowany 
kształt. 
Możliwość
łączenia 
z artykułami 
ochrony oczu.

Krawędzie wykonane 
z uniwersalnego miękkiego 
materiału zapewniającego 
większy komfort użytkowania.

Bezszwowa opaska 
na głowę wspomaga 
eliminację punktów ucisku.

Żaden z modeli FFP 1
nie zawiera metalu.

Półmaski kształ-
towe są również 
dostępne z filtrem 
z węglem aktyw-
nym likwidującym 
nieprzyjemne 
zapachy.
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Półmaski ochronne, klasa FFP 1

uvex silv-Air p

uvex silv-Air 7110

Półmaska kształtowa FFP 1 z zaworem 
wydechowym cechuje się innowacyjną 
budową oraz optymalnym kształtem. 
Półmaskę można użytkować wraz z okularami 
ochronnymi, a jej ergonomiczny kształt 
zapewnia doskonały komfort.

Art. nr 8707.110
Typ FFP 1 półmaska kształtowa z zaworem 
Kolor srebrno-szary
Opakowanie 15 szt./pudełko
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Półmaski ochronne, klasa FFP 1

uvex silv-Air p

uvex silv-Air 7100
Półmaska kształtowa FFP 1 bez 
zaworu wydechowego cechuje się
innowacyjną budową oraz
optymalnym kształtem. Półmaska 
została wyprodukowana bez 
zawartości tworzyw i metali, 
zapewniając tym samym większy 
komfort użytkowania.

Art. nr 8707.100
Typ FFP 1 półmaska 
 składana bez zaworu  
Kolor srebrno-szary
Opakowanie 20 szt./pudełko

uvex silv-Air 8112

uvex silv-Air 8102
Półmaska składana FFP 1 bez zawo-
ru wydechowego cechuje się inno-
wacyjną budową oraz optymalnym 
kształtem.
Posiada regulowaną płytkę nosową 
zapewniającą wygodne i bezpieczne 
umieszczenie półmaski.

Półmaska składana FFP 1 z zawo-
rem wydechowym cechuje się inno-
wacyjną budową oraz optymalnym 
kształtem.
Posiada regulowaną płytkę nosową 
zapewniającą wygodne i bezpieczne 
umieszczenie półmaski.

Art. nr 8708.112
Typ FFP 1 półmaska 
 składana z zaworem 
Kolor srebrny
Opakowanie 15 szt./pudełko

Art. nr 8708.102
Typ FFP 1 półmaska 
 składana bez zaworu 
Kolor srebrny
Opakowanie 20 szt./pudełko

uvex silv-Air 7120 z węglem
Półmaska kształtowa FFP 1 z zawo-
rem wydechowym cechuje się inno-
wacyjną budową oraz optymalnym 
kształtem.
Półmaskę można użytkować wraz 
z okularami ochronnymi, a jej ergono-
miczny kształt zapewnia doskonały 
komfort. Półmaska zawiera również 
materiał z węgla, który filtruje nieprzy-
jemne zapachy (gazy i opary poniżej 
wartości progowej).

Art. nr 8707.120
Typ FFP 1 półmaska 
 kształtowa z zaworem 
Kolor srebrny/antracytowy
Opakowanie 15 szt./pudełko
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uvex silv-Air p
Półmaski ochronne, klasa FFP 2

OPIS PRODUKTU 

•	Innowacyjna budowa o zoptymalizowanym kształcie
•	Krawędzie wykonane z miękkiego materiału zapewniającego 

większy komfort
•	Bezszwowa, nieprzerwana opaska na głowę zapewniająca 

wygodne i bezpieczne dopasowanie
•	Wyprodukowana bez zawartości tworzyw sztucznych i metali 

(półmaska kształtowa)
•	Zawór wydechowy zapewniający ograniczone gromadzenie 

ciepła i wilgoci wewnątrz półmaski
•	Istnieje możliwość łączenia masek kształtowych z okularami 

ochronnymi dzięki optymalnej budowie w części nosowej 
(wgłębienia po stronie lewej i prawej nosa)

•	Filtr z węglem aktywnym zwalcza przykre zapachy, gazy i opary 
poniżej wartości progowej (uvex silv-Air 7220)

TYPOWE OBSZARY ZASTOSOWANIA 

Półmaski ochronne Klasa ochrony FFP 2 Możliwość 
zastosowania w przemyśle górniczym, hutniczym, stoczniowym, 
przy pracach dekarskich oraz przy obróbce drewna.

Szeroka opaska na głowę
zapewniająca regularny 
rozkład nacisku oraz wygodne 
dopasowanie.

Miękka i gładka krawędź 
dla zwiększenia komfortu.

Ergonomiczny kształt
gwarantuje dopasowanie 
bez metalowych części.

Półmaski kształ-
towe są również 
dostępne z filtrem 
z węglem aktyw-
nym likwidującym 
nieprzyjemne 
zapachy.
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Półmaski ochronne, klasa FFP 2

uvex silv-Air p

uvex silv-Air 7210

Maska kształtowa FFP 2 z zaworem wyde-
chowym cechuje się innowacyjną budową 
oraz optymalnym kształtem. Maskę można 
użytkować wraz z okularami ochronnymi, a jej 
ergonomiczny kształt zapewnia doskonały 
komfort.

Art. nr 8707.210
Typ FFP 2 maska kształtowa z zaworem
Kolor srebrno-szary
Opakowanie 15 szt./pudełko
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Półmaski ochronne, klasa FFP 2

uvex silv-Air p

uvex silv-Air 7200
Półmaska kształtowa FFP 2 bez 
zaworu wydechowego cechuje 
się innowacyjną budową oraz op-
tymalnym kształtem. Półaska 
została wyprodukowana bez 
zawartości tworzyw i metali, 
zapewniając tym samym większy 
komfort użytkowania.

Art. nr 8707.200
Typ FFP 2 półmaska 
 kształtowa bez zaworu
Kolor srebrno-szary
Opakowanie 20 szt./pudełko

uvex silv-Air 8212

uvex silv-Air 8202
Półmaska składana FFP 2 bez za-
woru wydechowego cechuje się 
innowacyjną budową oraz optymal-
nym kształtem.
Posiada regulowaną płytkę nosową 
zapewniającą wygodne i bezpieczne 
umieszczenie półmaski.

Półmaska składana FFP 2 z za-
worem wydechowym cechuje się 
innowacyjną budową oraz optymal-
nym kształtem.
Posiada regulowaną płytkę nosową 
zapewniającą wygodne i bezpieczne 
umieszczenie półmaski.

Art. nr 8708.212
Typ FFP 2 półmaska 
 składana z zaworem 
Kolor srebrny
Opakowanie 15 szt./pudełko

Art. nr 8708.202
Typ FFP 2 półmaska 
 składana bez zaworu 
Kolor srebrny
Opakowanie 20 szt./pudełko

uvex silv-Air 7220 z węglem
Półmaska kształtowa FFP 2 z zawo-
rem wydechowym cechuje się inno-
wacyjną budową oraz optymalnym 
kształtem. Półmaskę można użytko-
wać wraz z okularami ochronnymi, 
a jej ergonomiczny kształt zapewnia 
doskonały komfort. Półmaska zawie-
ra również materiał z węgla, który fil-
truje nieprzyjemne zapachy (gazy 
i opary poniżej wartości progowej).

Art. nr 8707.220
Typ FFP 2 półmaska 
 kształtowa z zaworem
Kolor srebrny/antracytowy
Opakowanie 15 szt./pudełko
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Półmaski ochronne, klasa FFP 3

uvex silv-Air p

uvex silv-Air 8312

uvex silv-Air  7310

uvex silv-Air 7320

Półmaska składana FFP 3 z za-
worem wydechowym cechuje się 
innowacyjną budową oraz optymal-
nym kształtem.
Posiada regulowaną płytkę nosową 
zapewniającą wygodne i bezpieczne 
umieszczenie półmaski.

Półmaska kształtowa FFP 3 z za-
worem wydechowym cechuje się 
innowacyjną budową oraz 
optymalnym kształtem. 
Półmaska posiada uszczelkę 
wargową z drobnymi porami 
oraz opaskę na głowę z szerokiej 
tkaniny, zapewniając wygodne 
i bezpieczne umiejscowienie 
półmaski.

Półmaska kształtowa FFP 3 z zawo-
rem wydechowym cechuje się inno-
wacyjną budową oraz optymalnym 
kształtem. Półmaska posiada 
uszczelkę wargową z drobnymi po-
rami oraz opaskę na głowę z szero-
kiej tkaniny, zapewniając wygodne 
i bezpieczne umiejscowienie półma-
ski. Półmaska zawiera również ma-
teriał z węgla, który filtruje nieprzy-
jemne zapachy (gazy i opary poniżej 
wartości progowej).

Art. nr 8708.312
Typ FFP 3 półmaska 
 składana z zaworem 
Kolor srebrny
Opakowanie 15 szt./pudełko

Art. nr 8707.310
Typ FFP 3 półmaska 
 kształtowa z zaworem 
Kolor srebrno-szary
Opakowanie 5 szt./pudełko

Art. nr 8707.320
Typ FFP 3 półmaska 
 kształtowa z zaworem 
 i węglem
Kolor srebrny/antracytowy
Opakowanie 5 szt./pudełko
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uvex silv-Air
Normy i produkty – informator

PARAMETRY WYDAJNOŚCI MATERIAŁU ORAZ ZASTOSOWANIE

PRODUKTY

Azbest: prace krótkotrwałe, pobranie próbek

Praca z zarodnikami grzybów, bakterii i pyłem

Cząsteczki radioaktywne

Stosowanie pestycydów (cząstki) 

Montaż materiałów izolacyjnych (np. wełna mineralna) 

Pył kwarcowy (kamieniarstwo)

Cyklinowanie, cięcie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie kątowe, piłowanie

Pył cementowy

Modernizacja elektrowni oraz czyszczenie filtrów

Prace z drewnem (dąb, buk, drewno egzotyczne)

Spalanie odpadów (dioksyny/furany)

Pył spożywczy (mąka)

Rozbiórka murów, kamienia, betonu

Drukarnie (pył papierowy)

Pył węglowy

Oczyszczalnie ścieków

Prace górnicze

Produkcja baterii i akumulatorów

Spawanie materiałów aluminiowych 

Lutowanie, spawanie, odlewnictwo

Prace porządkowe w budynkach

Przetwarzanie żywicy i klejów (przy odpowiedniej wentylacji)

Patogeny, czynniki zakaźne (kontakt z krwią)

Chłodziwa (prasowanie, ciągnięcie, wiercenie)

Rozpylanie pestycydów (pył)

Środki cytostatyczne (chemioterapia)

Szpitale/Ratunkowa pomoc medyczna

Kontakt z wirusami grypy (personel medyczny, praca z kaszlącymi pacjentami, bronchoskopia, intubacja i odsysanie)

Rolnictwo/Leśnictwo

Segregacja odpadów, recykling (bakterie, przetrwalniki, zapachy)

Podane klasy filtra stanowią minimum wymagań i służą jako wskazówki. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za upewnienie się, czy półmaska spełnia
wymagania dotyczące materiałów szkodliwych oraz stężenia!

FILTRY CZĄSTEK ZOSTAŁY PODZIELONE NA TRZY KLASY

              Cząstki, które nie są toksyczne i nie są powiązane we włókna. Ochrona do 4 razy wyższa niż właściwa graniczna wartość progowa (MAK*).

               Niebezpieczne lub szkodliwe cząstki, opary i dym. Filtry do cząstek stałych i płynnych o średnim poziomie filtracji.  
Ochrona do 10 razy wyższa niż właściwa graniczna wartość progowa (MAK*, TRK**).

               Trujące cząstki, opary i dym. Filtry stosowane w środowisku rozproszonych ciał stałych i płynnych o wysokiej klasyfikacji filtracji.  
Ochrona do 30 razy wyższa niż właściwa graniczna wartość progowa (MAK*, TRK**).



119

uvex silv-Air c
Półmaski

uvex silv-Air c
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uvex silv-Air c
Półmaski ochronne, klasa FFP 1 i FFP 2

Zawór wydechowy z otwarciem 360° 
zapewnia bardzo niski poziom oporu 
oddechowego oraz efekt chłodzenia 
wewnątrz półmaski.

Miękkie krawędzie materiału eliminują 
niewygodne punkty ucisku.

Regulowany zacisk nosowy  
zapewnia doskonałe indywidualne 
dopasowanie i szczelność.

Bezszwowa opaska na głowę 
może być regulowana w celu 
uzyskania optymalnego 
dopasowania.

Górna uszczelka twarzowa zapewnia 
bardziej bezpieczne umiejscowienie 
półmaski oraz zwiększony komfort 
użytkowania.

PÓŁMASKA FILTRUJĄCA uvex silv-Air c 

•	Innowacyjna	budowa	o	zoptymalizowanym	kształcie
•		Miękkie	krawędzie	materiału	zapewniające	większy	

komfort oraz akceptację użytkownika
•		Bezszwowa	opaska	na	głowę	zapewniająca	wygodne	

i bezpieczne dopasowanie
•		Zawór	wydechowy	zapewniający	łatwą	wymianę	

powietrza, który redukuje gromadzenie się ciepła i wilgoci 
wewnątrz półmaski

•		Regulowany	zacisk	nosowy	zapewnia	doskonałe	
indywidualne dopasowanie

•		Półaska	spełnia	wymagania	testu	dolomitowego
•		Możliwość	łączenia	z	okularami	ochronnymi	uvex
•		Górna	uszczelka	twarzowa	zapewnia	bezpiecznie	

ułożenie i komfort
•		Filtr	z	węglem	aktywnym	odpowiednim	do	zastosowania	

w spawalnictwie w FFP 2 (uvex silv-Air c 2220) opcja

1

5

4
3

2
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Półmaski z filtrem, klasa ochrony FFP 1

uvex silv-Air c

Art. nr 8733.100
Typ FFP 1 półmaska 
 składana bez zaworu
Kolor biały
Opakowanie 30 szt./pudełko

Art. nr 8733.110
Typ FFP 1 półmaska 
 składana z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt./pudełko

Art. nr 8732.100
Typ FFP 1 półmaska 
 kształtowa bez zaworu
Kolor biały
Opakowanie 20 szt./pudełko

Art. nr 8732.110
Typ FFP 1 półmaska 
 kształtowa z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt./pudełko

uvex silv-Air 3100

uvex silv-Air 3110

uvex silv-Air 2100

uvex silv-Air 2110

FFP 1 półmaska składana bez 
zaworu.

FFP 1 półmaska składana 
z zaworem.

FFP 1 półmaska kształtowa bez 
zaworu.

FFP 1 półmaska kształtowa 
z zaworem.



122

Półmaski z filtrem, klasa ochrony FFP 2

uvex silv-Air c

uvex silv-Air 3200 · 3210 · 3220

uvex silv-Air 2200 · 2210 · 2220

Półmaski składane FFP 2 z zaworem i bez zaworu oraz inne modele 
z zaworem i warstwą węglową.

Półmaski kształtowe FFP 2 z zaworem i bez zaworu oraz inne modele
z zaworem i warstwą węglową.

uvex silv-Air 3200
Art. nr 8733.200
Typ FFP 2 półmaska 
 składana bez zaworu
Kolor biały
Opakowanie 30 szt./pudełko

uvex silv-Air 3210
Art. nr 8733.210
Typ FFP 2 półmaska 
 składana z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt./pudełko

uvex silv-Air 2200
Art. nr 8732.200
Typ FFP 2 półmaska 
 kształtowa bez zaworu
Kolor biały
Opakowanie 20 szt./pudełko

uvex silv-Air 2210
Art. nr 8732.210
Typ FFP 2 półmaska 
 kształtowa z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt./pudełko

uvex silv-Air 3220
Art. nr 8733.220
Typ FFP 2 półmaska składana 
 z zaworem i warstwą węglową
Kolor srebrny
Opakowanie 15 szt./pudełko

uvex silv-Air 2220
Art. nr 8732.220
Typ FFP 2 półmaska kształtowa 
 z zaworem i warstwą węglową
Kolor srebrny
Opakowanie 15 szt./pudełko

uvex silv-Air 3200

uvex silv-Air 3210

uvex silv-Air 3220

uvex silv-Air 2200

uvex silv-Air 2210

uvex silv-Air 2220
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Półmaski z filtrem, klasa ochrony FFP 3

uvex silv-Air c

Art. nr 8733.310
Typ FFP 3 półmaska 
 składana z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt./pudełko

Art. nr 8732.312
Typ  FFP 3 półmaska 
 kształtowa z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt./pudełko

uvex silv-Air  3310

uvex silv-Air 2312

FFP 3 półmaska składana 
z zaworem.

Półmaska kształtowa FFP 3 z za-owa FFP 3 z za-
worem dostosowuje się ergono-
miczne do mniejszej twarzy

Art. nr 8732.310
Typ FFP 3 półmaska 
 kształtowa z zaworem
Kolor biały
Opakowanie 15 szt./pudełko

uvex silv-Air 2310
FFP 3 półmaska kształtowa 
z zaworem.
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Perfekcyjne dopasowanie
Ochrona z jednego źródła

Trójwymiarowy i zoptymalizowany kształt części nosowej zapewnia
możliwość łączenia półmaski ochronnej z okularami ochronnymi.

Firma uvex od wielu już lat zajmuje wiodącą pozycję 
na rynku przemysłowych okularów ochronnych, 
dzięki czemu mogła wykorzystać swoje kompeten-
cje w opracowaniu wysoce funkcjonalnych masek 
ochronnych uvex silv-Air. Firma uvex skupiła się na 
opracowaniu produktów ochrony oczu oraz ochrony 
dróg oddechowych w celu stworzenia dwóch pro-
duktów, które będą do siebie idealnie pasować. Za-
łożono, że ochrona oczu oraz ochrona dróg odde-
chowych to wspólna funkcjonalność zapewniająca 
możliwie najlepszą ochronę. Efektem wszechstron-
nych kompetencji firmy jest trójwymiarowy kształt 
masek ochronnych uvex silv- Air. Zapewniają one 
optymalne przyleganie i dopasowanie okularów 
ochronnych bez zsuwania się lub drgania. Ponieważ 
sprzęt nie przesuwa się i pozostaje pewnie osadzo-
ny na właściwym miejscu, zastosowanie tego roz-
wiązania gwarantuje maksymalną ochronę oczu. Pół-
maski kształtowe i składane uvex idealnie nadają się 
do łączenia z okularami ochronnymi uvex.   

Ochrona z jednego źródła
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7100, 7110, 7120, 
7200, 7210, 7220

7310, 7320 

uvex silv-Air c 120 – 123 3100, 3110, 3200, 
3210, 3220, 3310

2310 2100, 2110, 2200, 
2210, 2220, 2312

uvex i-3

21 ■

uvex pheos

24 ■ ■ ■ ■

uvex i-vo

28 ■ ■ ■

uvex super g uvex super fit

26/27 ■ ■ ■

uvex super OTG uvex super f OTG

41 ■ ■ ■ ■

uvex astrospec 2.0

23 ■ ■ ■

uvex skyguard NT uvex carbonvision

33/42 ■ ■ ■

uvex ultrasonic

43 ■ ■

uvex ultravision

44 ■ ■ ■ ■
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Możliwość połączenia masek 
ochronnych uvex silv-Air  
z okularami ochronnymi uvex

Strona Półmaski składane 
FFP 1, FFP 2, FFP 3

Półmaski kształtowe 
FFP 1, FFP 2, FFP 3

Półmaski kształtowe 
FFP 2, FFP 3

Półmaski kształtowe 
FFP 1, FFP 2, FFP 3

■ Perfekcyjne połączenie Odpowiednie w ograniczonym zakresie
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uvex silv-Air
Przegląd

Art. nr Produkt Typ Kolor Opakowanie Strona

8701.011 uvex clear Spray czyszczący 1 puszka (360 ml) 104

8707.100 uvex silv-Air 7100 FFP 1 półmaska kształtowa bez zaworu srebrno-szary 20 szt./pudełko 113

8707.110 uvex silv-Air 7110 FFP 1 półmaska kształtowa z zaworem srebrno-szary 15 szt./pudełko 112

8707.112 uvex silv-Air 7112 FFP 1 półmaska kształtowa z zaworem biały 15 szt./pudełko 109

8707.120 uvex silv-Air 7120 z węglem FFP 1 półmaska kształtowa z zaworem srebrny/antracytowy 15 szt./pudełko 113

8707.200 uvex silv-Air 7200 FFP 2 półmaska kształtowa bez zaworu srebrno-szary 20 szt./pudełko 116

8707.210 uvex silv-Air 7210 FFP 2 półmaska kształtowa z zaworem srebrno-szary 15 szt./pudełko 115

8707.213 uvex silv-Air eco 7213 Zestaw uzupełniający: rama, 15 półmasek FFP 2 oraz 2 opaski na głowę biały 1 opakowanie 107

8707.214 uvex silv-Air eco 7213 Zestaw startowy: rama, 15 półmasek FFP 2 oraz 2 opaski na głowę biały 1 zestaw 107

8707.212 uvex silv-Air 7212 FFP 2 półmaska kształtowa z zaworem biały 15 szt./pudełko 109

8707.220 uvex silv-Air 7220 z węglem FFP 2 półmaska kształtowa z zaworem srebrny/antracytowy 15 szt./pudełko 116

8707.232 uvex silv-Air 7232 high performance FFP 2 półmaska kształtowa z trójkomorowym systemem srebrno-szary 3 per box 110

8707.310 uvex silv-Air 7310 FFP 3 półmaska kształtowa z zaworem srebrno-szary 5 szt./pudełko 117

8707.313 uvex silv-Air eco 7313 Zestaw uzupełniający: rama, 15 półmasek FFP 3 oraz 2 opaski na głowę biały 1 opakowanie 107

8707.314 uvex silv-Air eco 7313 Zestaw startowy: rama, 15 półmasek FFP 3 oraz 2 opaski na głowę biały 1 zestaw 107

8707.312 uvex silv-Air 7312 FFP 3 półmaska kształtowa z zaworem biały 5 szt./pudełko 109

8707.320 uvex silv-Air 7320 z węglem FFP 3 półmaska kształtowa z zaworem srebrny/antracytowy 5 szt./pudełko 117

8707.330 uvex silv-Air 7330 high performance FFP 3 półmaska kształtowa z trójkomorowym systemem srebrno-szary 3 szt./pudełko 110

8707.333 uvex silv-Air 7333 high performance FFP 3 półmaska kształtowa z trójkomorowym systemem biały 3 szt./pudełko 106

8708.102 uvex silv-Air 8102 FFP 1 półmaska składana bez zaworu srebrny 20 szt./pudełko 113

8708.112 uvex silv-Air 8112 FFP 1 półmaska składana z zaworem srebrny 15 szt./pudełko 113

8708.202 uvex silv-Air 8202 FFP 2 półmaska składana bez zaworu srebrny 20 szt./pudełko 116

8708.212 uvex silv-Air 8212 FFP 2 półmaska składana z zaworem srebrny 15 szt./pudełko 116

8708.312 uvex silv-Air 8312 FFP 3 półmaska składana z zaworem srebrny 15 szt./pudełko 117

8732.100 uvex silv-Air 2100 FFP 1 półmaska kształtowa bez zaworu biały 20 szt./pudełko 121

8732.110 uvex silv-Air 2110 FFP 1 półmaska kształtowa z zaworem biały 15 szt./pudełko 121

8732.200 uvex silv-Air 2200 FFP 2 półmaska kształtowa bez zaworu biały 20 szt./pudełko 122

8732.210 uvex silv-Air 2210 FFP 2 półmaska kształtowa z zaworem biały 15 szt./pudełko 122

8732.220 uvex silv-Air 2220 FFP 2 półmaska kształtowa z zaworem srebrny 20 szt./pudełko 122

8732.310 uvex silv-Air 2310 FFP 3 półmaska kształtowa z zaworem biały 15 szt./pudełko 123

8732.312 uvex silv-Air 2312 FFP 3 półmaska kształtowa z zaworem biały 15 szt./pudełko 123

8733.100 uvex silv-Air 3100 FFP 1 półmaska składana bez zaworu biały 30 szt./pudełko 121

8733.110 uvex silv-Air 3110 FFP 1 półmaska składana z zaworem biały 15 szt./pudełko 121

8733.200 uvex silv-Air 3200 FFP 2 półmaska składana bez zaworu biały 30 szt./pudełko 122

8733.210 uvex silv-Air 3210 FFP 2 półmaska składana z zaworem biały 15 szt./pudełko 122

8733.220 uvex silv-Air 3220 FFP 2 półmaska składana z zaworem srebrny 15 szt./pudełko 122

8733.310 uvex silv-Air 3310 FFP 3 półmaska składana z zaworem biały 15 szt./pudełko 123



Odzież robocza
Odzież ochronna
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kompetencje

Nasze zakłady produkcyjne, w których najnowsze 

technologie łączymy z siłą innowacji i wieloletnim 

doświadczeniem, koncentrują 80% produkcji 

całkowitej netto.

Nasze systemy zarządzania jakością spełniają

najwyższe wymagania, a wszystkie zakłady

produkcyjne posiadają certyfikaty zgodne ze

standardami zarządzania jakością ISO 9001:2008.

 

Eksperckie rozwiązania tekstylne w obszarze 
tej samej marki 
Eksperckie rozwiązania tekstylne uvex safety group 

rozpoznawane są pod nazwą uvex. Marka uvex 

obejmuje obszerną kolekcję odzieży roboczej, 

rozwiązania systemowe dostosowane do potrzeb 

klientów oraz innowacyjne koncepcje odzieży 

ochronnej.

Marka uvex to symbol wiedzy, umiejętności 

i nowoczesnych rozwiązań w zakresie projektowania, 

opracowywania i produkcji zespolonych w jednej 

lokalizacji z kompletnym środowiskiem systemowym, 

gdzie administracja danych, projektowanie oraz 

CAD zostały perfekcyjnie zintegrowane w systemie 

zarządzania procesowego za pomocą 

optymalnego interfejsu.

uvex - światowej klasy dostawca systemów 
i rozwiązań bezpieczeństwa i higieny pracy

Wiedza i doświadczenie 
w zakresie produkcji i technologii
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kompetencje

uvex safety textiles – specjaliści na rynku 
produkcji firmowej odzieży ochronnej, która 
cechuje się innowacyjnością i modnym wyglądem 
uvex safety textiles to firma należąca do grupy uvex, 

która specjalizuje się w indywidualnych rozwiązaniach 

odzieżowych. uvex corporate fashion symbolizuje 

indywidualność oraz wiedzę fachową. Profesjonalny 

zespół ds. doradztwa i rozwoju składający się 

z ekspertów z dziedziny projektowania i tkanin udziela 

wsparcia klientowi od momentu powstania pomysłu 

do chwili dostarczenia indywidualnych rozwiązań 

odzieżowych, które uzupełniają tożsamość firmy klienta. 

Nasze usługi opierają się na wiedzy fachowej z zakresu 

produktów, materiałów, procesów logistycznych oraz IT, 

zapewniając realizację każdego zamówienia. 

Poza kolekcjami odzieży dostosowanymi do potrzeb 

klienta, uvex safety textiles w ramach kompleksowych 

rozwiązań dla firm oferuje także projekty na zamówienie, 

obejmujące obuwie, okulary i rękawice, zapewniając 

pełen asortyment odzieży ochronnej – od stóp do głów 

– pod szyldem jednej marki. 

Zgodnie z polityką uvex, która koncentruje się na się na 

ochronie ludzi, firma oferuje innowacyjne rozwiązania 

z zakresu odzieży ochronnej oraz kolekcje firmowe. 

Stosując najnowsze technologie i materiały, eksperci 

z uvex safety textiles zasięgnęli opinii u klientów w celu 

opracowania rozwiązań produktowych, które zapewnią 

maksymalną ochronę na najwyższym poziomie 

komfortu użytkowania.

Wiedza i doświadczenie 
w zakresie produkcji i technologii



uvex 
 i-performance
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Innowacyjna kurtka o wszechstronnym zastosowaniu oferuje 

możliwie najlepszą ochronę oraz komfort użytkowania na 

najwyższym poziomie. Dzięki nowemu połączeniu materiałów 

waga jest około 30% niższa w porównaniu do innych kurtek 

w tej klasie ochrony. W połączeniu z ergonomiczną budową 

uzyskano maksymalną swobodę ruchów przy znacząco 

zredukowanym wysiłku fizycznym. 

Wysoki poziom oddychalności oraz transfer wilgoci zapew-

niają optymalną regulację temperatury nawet w sytuacjach 

wzmożonego wysiłku fizycznego podejmowanego przez 

dłuższy czas. Wyżej wymienione właściwości produktu 

gwarantują, że zdolność robocza użytkownika oraz jego 

zdolność koncentracji będą utrzymywały się na stałym 

wysokim poziomie przez długi czas. Powyższa gwarancja 

w znaczący sposób redukuje wysiłek fizyczny pracowników, 

a tym samym maleje ryzyko spowodowania wypadku.

Innowacyjna konstrukcja materiału zapewnia 
maksymalną ochronę przed łukiem elektrycznym 
w tej klasie wagowej.

Funkcjonalne warstwy materiału zapewniają 
maksymalną oddychalność oraz transfer wilgoci, 
utrzymując jednocześnie komfortową temperatu-temperatu-
rę ciała nawet w sytuacji wzmożonego wysiłku 
fizycznego.

materiał
standardowy

do 30% lżejszy

W
ag

a 
m
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er

ia
łu

 w
 %

Innowacyjna struktura warstwowa jest około 
30% lżejsza w porównaniu do kurtek 
standardowych w tej klasie ochrony przed 
łukiem elektrycznym nr 2. Redukcja wagi oraz 
ergonomiczna budowa zapewniają wysoki 
poziom komfortu użytkownika. 

Niniejszy artykuł można odnaleźć w najnowszym katalogu uvex safety textiles.

Nowa definicja wykonania

Wyższy poziom 
ochrony i wyposażenia 

uvex i-performance
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Odzież robocza uvex

System produktu uvex i-performance

wspiera naturalne ruchy ciała człowieka,

redukując nacisk i naprężenie, podnosząc 

jednocześnie komfort użytkowania. 

Biorąc pod uwagę najnowsze badania fizjolo-

giczne i technologie, nasze produkty podlega-

ją nieustannemu procesowi doskonalenia, za-

pewniając tym samym maksimum wydajności 

i wymierne korzyści z użytkowania produktu.
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uvex texpergo
Kolekcja 26 · Kurtka odporna na warunki atmosferyczne · Kurtka SoftShell

Kurtka odporna na warunki
atmosferyczne dostępna 
w dwóch kolorach, wyproduko-
wana z poliestru pochodzącego 
z recyklingu, z kontrastującą la-
mówką na torsie i na rękawach.
•	Modny, obcisły krój dzięki ergo-

nomicznej budowie 
•	Oddychająca, wodoodporna 

i wiatroodporna 
•	Wywijany kołnierz z wbudowa-

nym kapturem 
•	Regulowany kaptur 
•	Podwójne rozcięcie z zakrytymi 

guzikami metalowymi i z zam-
kiem błyskawicznym z tworzywa

•	Zakryta kieszeń na prawej piersi 
z zamkiem błyskawicznym 

•	Kieszeń napoleońska rozszerza-
na za pomocą zamka błyska-
wicznego z tworzywa 

•	2 kieszenie z bocznymi szwami 
z zamkami błyskawicznymi 

•	Rękawy o ergonomicznym 
kształcie z opcją rozszerzenia 

•	Regulowane mankiety z zakład-
kami i guzikami metalowymi 

•	Rozszerzana wstawka tylna 
•	Regulowane oblamowanie z za-

kładkami i guzikami metalowymi
•	Możliwość łączenia z kurtką po-

larową (art. nr 98439) 
•	Oeko-Tex® Standard 100 

uvex texpergo · Kurtka



Model nr 8908
Kolor błękitny/szary
Materiał 100% poliester

z membraną PU
Podszewka: 100% poliester

Rozmiary Art. nr
S  98925.09
M  98925.10
L  98925.11
XL  98925.12
XXL  98925.13
XXXL 98925.14

Możliwość przechowywania
kaptura w kołnierzu

Model nr 8909
Kolor szary
Materiał 100% poliester z membraną

Podszewka: 100% poliester

Rozmiary Art. nr
XS 98926.08
S 98926.09
M 98926.10
L 98926.11
XL 98926.12
XXL 98926.13
XXXL 98926.14

Modna kurtka SoftShell w stylu 
sportowym wykonana z poliestru 
pochodzącego z recyklingu 
z suwakami w kontrastującym 
kolorze.
•	Oddychająca, przeciwdeszczo-ychająca, przeciwdeszczo-

wa i wiatroodporna 
•	Wywijany kołnierz z uformowa-

nym i regulowanym kapturem
•	2 kieszenie z przednimi i bocz-

nymi szwami, z zewnętrznymi 
zamkami błyskawicznymi z two-
rzywa 

•	Rękawy o ergonomicznym 
kształcie 

•	1 kieszeń na rękawie z ze-
wnętrznym zamkiem błyska-
wicznym z tworzywa 

•	Regulowane mankiety z zakład-
kami oraz z zapięciem na ha-
czyk i pętelkę 

•	Rozszerzana wstawka tylna za-
pewniająca większą ciepłotę 
i komfort użytkowania 

•	Oeko-Tex® Standard 100

uvex texpergo · Kurtka SoftShell





133

uvex texpergo
Kolekcja 26 · Kurtka na zamek z kapturem · Koszulka polo

Modna kurtka bluzowa 
z kapturem. Materiał zewnętrzny 
wykonany z bawełny organicznej. 
Wnętrze wykonane z polaru 
poliestrowego w kontrastującym 
kolorze.
•	Sportowe dopasowanie
•	Dekoracyjne szwy wstawek na 

przodzie i z tyłu
•	2 kieszenie z bocznymi szwami 

z zamkami błyskawicznymi 
z tworzywa

•	Srebrna aplikacja/logo na piersi 
lewej, lewym przedramieniu oraz 
poniżej dolnej krawędzi 
kołnierza z tyłu

•	Oeko-Tex® Standard 100

uvex texpergo · Kurtka na zamek z kapturem



Model nr 8910
Kolor granatowy/błękitny
Materiał 100% bawełna

Podszewka: 100% poliester

Rozmiary Art. nr
XS 98927.08
S  98927.09
M  98927.10
L  98927.11
XL  98927.12
XXL  98927.13
XXXL 98927.14

Model nr 8911
Kolor błękitny/szary
Materiał 100% bawełna

Rozmiary Art. nr
XS 98928.08
S 98928.09
M 98928.10
L 98928.11
XL 98928.12
XXL 98928.13
XXXL 98928.14

Modna koszulka polo wykonana 
z bawełny organicznej 
z kontrastującym kołnierzem, 
guzikami oraz mankietami.
•	Sportowy krój
•	Kołnierz polo
•	3 guziki z kontrastującymi 

rozcięciami
•	Srebrna aplikacja/logo na lewej 

piersi, lewym przedramieniu 
oraz poniżej dolnej krawędzi 
kołnierza z tyłu

•	Oeko-Tex® Standard 100

uvex texpergo · Koszulka polo



Rozcięcie na guziki 
w kontrastujących kolorach
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uvex textreme
Połączenie najwyższej ochrony z komfortem użytkowania

Odzież ochronna marki uvex
Asortyment odzieży ochronnej marki uvex obejmuje kolekcje środków ochrony osobi-
stej chroniących przed ciepłem, ogniem, łukiem elektrycznym, iskrami spawalniczymi, 
substancjami chemicznymi, wirowaniem oraz warunkami atmosferycznymi, a także 
odzież odblaskową. Dzięki unikalnym wstawkom ze stretchu banwear+ zapewnia 
większą swobodę ruchu i doskonałą ochronę.

Odzież robocza uvex 
uvex oferuje odzież roboczą o różnym wykończeniu, w tym z bawełny, 
z tkanin mieszanych oraz z materiałów bogatych w bawełnę. 
Kolekcja jest dostępna w różnych rozmiarach i kolorach.
Odzież robocza uvex została opracowana na bazie badań z zakresu fizjologii 
i ergonomii, dzięki czemu zapewnia najwyższy poziom komfortu użytkowania 
i oferuje wyjątkową swobodę ruchu.
Odzież robocza oraz ochronna marki uvex idealnie do siebie pasują.

Perfekcyjne połączenie: 
kurtka odporna na warunki atmosferyczne 
oraz polar zapinany na zamek



Jednorazowa
odzież ochronna
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Jednorazowa odzież ochronna
Jednorazowy kombinezon uvex · Kategoria III środków ochrony osobistej

TYP 5/6 TYP 4 TYP 3

Typ ochrony

Art. nr 98710

Art. nr 98711

Art. nr 98757

Art. nr 98748

cząstki stałe, 
ograniczona ochrona 
– rozpylone ciecze

rozpylone ciecze, 
czynniki biologiczne, 
pestycydy

uvex 5/6

ciecze, 
czynniki biologiczne

ciecze, czynniki biolo�ecze, czynniki biolo�
giczne, aktywna po�
włoka antymikrobowa

Art. nr 98747

uvex 4B
uvex 3B classic

uvex 3B extra vibatec
uvex 3B plus

ciecze, 
czynniki biologiczne

TYP 5 TYP 6 TYP 5

TYP 4

TYP 4 B

TYP 3 TYP 4

TYP 3 B

TYP 5

TYP 3 TYP 4

TYP 6

TYP 3 B

TYP 3 TYP 4

TYP 6

TYP 3 B

EN ISO 13982-1 : 2004 EN 13034 : 2005 EN ISO 13982-1 : 2004 EN 13034 : 2005

EN 14605 : 2005

EN 14126 : 2003 DIN 32781 : 2010

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-1 : 2006EN 1149-5 : 2008

EN 13034 : 2005

EN 14605 : 2005

EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-1 : 2006

EN 13034 : 2005

EN 14605 : 2005

EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005

EN 1073-2 : 2002 EN 1073-2 : 2002EN 1149-5 : 2008

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-5 : 2008

EN 14605 : 2005

EN 14126 : 2003

EN 14605 : 2005

EN 1073-2 : 2002
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Jednorazowa odzież ochronna
Normy i produkty – informator

Norma 
 

Opis 

Art. nr

Piktogram 
 

Typ 3B 
extra  vibatec

98748

Typ 3B 
plus

98747

Typ 3B 
classic

98757

Typ 4B 

98711

Typ 5/6 

98710

EN 1149�5 Odzież ochronna o właściwościach antystatycznych
(działanie antystatyczne gwarantowane wyłącznie 
przy wilgotności powietrza > 25%)

EN 1073�2 Odzież chroniąca przed przenikaniem cząstek 
radioaktywnych (brak ochrony przed 
promieniowaniem radioaktywnym)

EN 14126 Ochrona przed infekcjami

DIN EN ISO 
20743:2007

Powierzchnia tkaniny o określonym działaniu
antybakteryjnym

DIN 32781 Ochrona przed pestycydami

EN 13034 Ograniczona ochrona przed substancjami 
rozpylonymi (ochrona przed działaniem rozpylonych 
lekkich oparów)

EN ISO  
13982�1

Ochrona przed cząstkami
(ochrona przed działaniem cząstek stałych)

EN 14605 
spray test

Kombinezon odporny na substancje rozpylone
(spray test)

EN 14605 
jet test

Kombinezon szczelny na ciecze
(jet test)

W zależności od potencjalnego zagrożenia, przed którym zabezpieczać ma odzież ochronna, PPE zostały podzielone na 3 kategorie:

Kategoria I: podstawowe PPE chronią przed ryzykiem minimalnym
Kategoria II: PPE, których nie można jednoznacznie zakwalifikować do Kategorii 1. lub 3., zostają przypisane do Kategorii 2.
Kategoria III:    PPE o złożonej konstrukcji przeznaczone do ochrony przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, poważnym lub nieodwracalnym 

uszczerbkiem na zdrowiu.

Dyrektywa EWG Nr 89/686 dotycząca środków ochrony osobistej (PPE)

EN 14605              Kombinezon ochronny, szczelność dla cieczy 
(test strumienia cieczy Jet�Test EN 463)

EN 14605              Kombinezon ochronny, szczelność dla substancji 
rozpylonych (test rozpylenia Spray�Test EN 468)

EN ISO 13982-1   Jednorazowy kombinezon, szczelność dla cząstek 
(ochrona przed działaniem cząstek stałych)

EN 13034               Kombinezon ochronny o ograniczonej szczelności 
dla substancji rozpylonych (ochrona przed 
działaniem rozpylonych lekkich oparów)

Wysoki

Niski

S
to

pi
eń

 o
ch

ro
ny

Typ 1 
Typ 2

Typ 3

Typ 4

Typ 5/6
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Jednorazowa odzież ochronna
Zwiększona ochrona dzięki jonom srebra
Jednorazowe kombinezony z aktywną powierzchnią antybakteryjną

Wysoki poziom ochrony przed bakteriami, drożdżami i grzybami
AgPURE™ składa się z nieorganicznych cząstek o wielkości zaledwie
kilku nanometrów. Na zewnętrznej powłoce każdej nanocząstki
umieszczone są aktywne jony srebra.

AgPURE™ zwalcza mikroorganizmy w trzech etapach:

1.   Redukuje rozmnażanie się mikrobów 
Mniejsze kolonie, słabe warunki rozwoju

2.   Zakłóca metabolizm komórkowy poprzez  
usuwanie jonów potasu 
Redukuje żywotność mikroorganizmów

3.   Wchodzi w nieodwracalne reakcje z aminokwasami 
Niszczy struktury DNA/RNA

Działanie powłoki AgPURE™

Odzież ochronna uvex vibatec zapewnia niezawodną ochronę, co zostało
potwierdzone badaniami naukowymi przeprowadzonymi przez Instytut
Hohenstein. Silne działanie ochronne kombinezonów z czynnikiem 
redukcji bakterii [log CFU] ≥ 3 zostało przetestowane i potwierdzone 
certyfikatem. 

Testowanie właściwości antybakteryjnych zgodnie 
z normą DIN EN ISO 20743:2007-10 
(test DIN na tkaninach i materiałach)

•  Uznany proces testowania skuteczności przeciw�ak�przeciwbak�
teryjnej powierzchni i tkanin zawierających srebro

• Certyfikacja produktów �ioaktywnych
•  Instytut Niemiecki Hohenstein odegrał kluczową rolę 

w rozwoju obecnej normy

Działanie antybakteryjne Redukcja bakterii (log CFU)
brak < 0,5
lekkie > 0,5 do 1**
znaczące > 1 do < 3
silne > 3

*  Na podstawie biologicznej wariancji (+0,5 log steps). Certyfikacja antybakteryjnej 
skuteczności jest możliwa tylko powyżej znaczącego poziomu i aktywności, niezależnie 
od klasyfikacji działalności.

Rozwój kolonii bakteryjnych w czasie (zgodnie z testem JIS Z 2801:2000)

Czas inkubacji/
wylęgu

Liczba bakterii 
w próbce

% zniszczo�
nych1)

Wartość R

5 minut 650000 1)   % zniszczonych bakterii 
oraz wartość R bazują�
ca na zewnętrznych 
standardach (po�
wierzchnia: polistyren)

30 minut 10000

60 minut < 100

6 godzin < 100

18 godzin < 100 99.979 % > 3.68

Mikroorganizmy Mikroorganizmy zniszczone

Wilgotne powietrze

Powłoka < 10 µm

Film

Spunbond

Schemat działania aktywnego srebra AgPure™ na mikroby
Laminaty z powłoką nanosrebra i bez powłoki

Laminat z nanosrebrem
Brak rozwoju bakterii po 18 godz.

Laminat bez nanosrebra
Rozwój bakterii po 18 godz.

Testom poddano również poniższe szczepy bakterii:
• Legionella pneumophila
• Staphylococcus aureus – gronkowiec złocisty
•  Methicillin�resistant Staphylococcus aureus – 

gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA)
• Kle�siella pneumoniae – pałeczka zapalenia płuc
• Escherichia coli – Entereotoksynogenny szczep E. coli 

Powłoka powierzchniowa biobójczego produktu z nanosrebrem 
(nano) wykazuje działanie antybakteryjne. Materiał został podda�
ny testowi na cytotoksyczność (efekt odnoszący się do 
uszkodzeń komórki), który wykazał, że jest on nieszkodliwy.

AgPURE™ jest własnością rent a scientist GmbH
© Copyright rent a scientist i uvex 2008
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Jednorazowa odzież ochronna
Jednorazowy kombinezon – ochrona chemiczna typu 3B

uvex 3B extra vibatec

Typ 3B
Model nr 9858
Kolor srebrny
Opakowanie 10 kombinezonów

Rozmiary Art. nr
S 98748.09
M 98748.10
L 98748.11
XL 98748.12
XXL 98748.13
XXXL 98748.14

EN 14126    
Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi
EN 14605    
Kombinezon ochronny szczelny 
na ciecze (EN 463 jet test)
EN 14605    
Kombinezon ochronny szczelny na sub-
stancje rozpylone (EN 468 spray test)
EN ISO 13982-1     
Kombinezon ochronny szczelny na 
cząstki (ochrona przed działaniem  
cząstek stałych) 
EN 13034    
Kombinezon ochronny z ograniczoną 
szczelnością na substancje rozpylone 
(ochrona przed działaniem rozpylonych 
lekkich oparów)
EN 1149-1    
Odzież ochronna o właściwościach  
antystatycznych
EN 1073-2    
Odzież chroniąca przed skażeniem  
radioaktywnym
DIN EN ISO 20743:2007    
Powierzchnia tkaniny o specjalnym 
działaniu antybakteryjnym

Typ 3

Podwójny mankiet z dzianiny wewnątrz kombinezonu sprawia, że istnieje 
możliwość łączenia go z rękawicami, co zwiększa komfort użytkowania.

Nowa warstwowa klapa zamka błyskawicznego posiada dwa zapięcia na 
rzepy, ułatwiając zakładanie i zdejmowanie kombinezonu.

Kombinezon uvex 3B extra vibatec posiada innowacyjną warstwę 
aktywną zawierającą aktywne jony srebra. Rozwiązanie to zapewnia 
najwyższą ochronę przed zagrożeniami  
mikrobiologicznymi (wartość R ≥ 3).

Film propylenowy 
szczelny na ciecze

Spunbond

Aktywna warstwa 
AgPURE™

Najnowocześniejsza ultradźwiękowa technologia uszczelniająca.
Niezawodna ochrona przed ryzykiem skażenia.

uvex 3B extra vibatec – struktura materiału

W celu uzyskania dalszych 
informacji należy 

zainstalować QR Code 
Reader i sfotografować kod 

za pomocą smartfona

TYP 3 TYP 5TYP 3 B TYP 4 TYP 6

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-1 : 2006

EN 13034 : 2005EN 14605 : 2005EN 14605 : 2005

EN 1073-2 : 2002

Kombinezon ma podwójną, wyposa�
żoną w rzepy klapę zamka błyska�
wicznego, co zapewnia najwyższą 
możliwą ochronę. Podwójny mankiet 
nie tylko upraszcza zakładanie 
i zdejmowanie kombinezonu, lecz 
także eliminuje konieczność stoso�
wania dodatkowej taśmy uszczelnia�
jącej.
 
Właściwości 
• Szczelny dla cieczy
• Aktywna warstwa AgPURE zapew�

nia optymalny poziom bezpieczeń�
stwa podczas pracy przy zagroże�
niach biologicznych

• Ochrona przed szeroką gamą che�
mikaliów

• Wyższy komfort użytkowania oraz 
maksymalna swoboda ruchów 
dzięki budowie ergonomicznej

• Lekki i elastyczny materiał o niskim 
poziomie szelestu

• Miękka wyściółka wewnątrz kom�
binezonu zapewnia wysoki komfort 
noszenia

• Elastyczny pas zapewniający per�
fekcyjne dopasowanie

• Pętelki na kciuki zapobiegają ześli�
zgiwaniu się rękawów z ramion

• Łatwy w zakładaniu i zdejmowaniu 
dzięki zapięciu na rzepy

• System zapięcia kaptura i maski 
zapewniający optymalne dopaso�
wanie

Obszary zastosowania
• Praca przy substancjach chemicz�

nych organicznych oraz nieorga�
nicznych

• Praca polegająca na czyszczeniu 
i konserwacji przemysłowej

• Czyszczenie cystern
• Praca przy lakierach i farbach
• Agrobiznes i rolnictwo
• Olej i substancje ropopochodne
 
Specjalistyczne obszary zastoso-
wania (zagrożenia biologiczne)
• Służby reagujące na katastrofy 

i sytuacje awaryjne
• Usuwanie materiałów niebezpiecz�

nych oraz gospodarka odpadami
• Odkażanie i porządkowanie skażo�

nych miejsc
• Oczyszczanie ścieków oraz budo�

wa kanalizacji
• Weterynaria i kontrola zachorowań
• Laboratoria specjalistyczne
• Przemysł farmaceutyczny oraz la�

boratoryjny
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Jednorazowy kombinezon – ochrona chemiczna typu 3B

Jednorazowa odzież ochronna

uvex 3B plus

Typ 3B
Model nr 9857
Kolor srebrny
Opakowanie 10 kombinezonów

Rozmiary Art. nr
S 98747.09
M 98747.10
L 98747.11
XL 98747.12
XXL 98747.13
XXXL 98747.14

Najnowocześniejsza ultradźwiękowa
technologia uszczelniająca

Niezawodna ochrona przed
ryzykiem skażenia.

uvex 3B plus – struktura materiału

Film polipropylenowy 
szczelny na ciecze

Spunbond

Laminat polipropylenowy typu spunbond � ekstremalnie lekki i szczel�
ny, w unikalnym srebrnym kolorze. Zapewnia efektywną
barierę przed płynnymi chemikaliami. Wytrzymałość mechaniczna
materiału oraz uszczelnione szwy modelu
uvex 3B plus zapewniają ochronę nawet 
przed najwyższym obciążeniem 
fizycznym, nie ograniczając 
komfortu użytkowania.

Podwójny mankiet z dzianiną wewnątrz kombinezonu sprawia, że istnieje 
możliwość łączenia go z rękawicami, co zwiększa komfort użytkowania.

Nowa warstwowa klapa zamka błyskawicznego posiada dwa zapięcia na 
rzepy, ułatwiając zakładanie i zdejmowanie kombinezonu.

EN 14126    
Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi
EN 14605 
Kombinezon ochronny szczelny na ciecze  
(EN 463 jet test)
EN 14605 
Kombinezon ochronny szczelny na substancje 
rozpylone (EN 468 spray test)
EN ISO 13982-1 
Kombinezon ochronny szczelny na cząstki 
(ochrona przed działaniem cząstek stałych)
EN 13034 
Kombinezon ochronny o ograniczonej szczel-
ności na substancje rozpylone (ochrona przed 
działaniem rozpylonych lekkich oparów)
EN 1149-1 
Odzież ochronna o właściwościach antysta-
tycznych
EN 1073-2 
Odzież chroniąca przed skażeniem radioak-
tywnym

Typ 3

TYP 3 TYP 5TYP 3 B TYP 4 TYP 6

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-1 : 2006

EN 13034 : 2005EN 14605 : 2005EN 14126 : 2003

EN 1073-2 : 2002

Kombinezon ma podwójną, wyposażoną w rzepy klapę 
zamka błyskawicznego, co zapewnia najwyższą 
możliwą ochronę. Podwójny mankiet nie tylko uprasz�uprasz�
cza zakładanie i zdejmowanie kombinezonu, lecz 
także eliminuje konieczność stosowania dodatkowej 
taśmy uszczelniającej.

Właściwości
• Szczelny dla cieczy
• Ochrona przed szeroką gamą chemikaliów
• Wyższy komfort użytkowania oraz maksymalna swo�

boda ruchów dzięki budowie ergonomicznej oraz 
elastycznemu pasowi w talii

• Lekki i elastyczny materiał o niskim poziomie szelestu
• Miękka wyściółka wewnątrz kombinezonu – wysoki 

komfort użytkowania
• Elastyczny pas zapewniający perfekcyjne dopaso�

wanie
• Pętelki na kciuki zapobiegają ześlizgiwaniu się 

rękawów z ramion
• Łatwy w zakładaniu i zdejmowaniu dzięki zapięciu na 

rzepy
• System mocowania kaptura i maski zapewniający 

optymalne dopasowanie

Obszary zastosowania
• Praca przy substancjach chemicznych organicznych 

oraz nieorganicznych
• Praca polegająca na czyszczeniu przemysłowym 

oraz utrzymaniu
• Czyszczenie cystern
• Praca przy lakierach i farbach
• Agrobiznes i rolnictwo
• Olej i substancje ropopochodne
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Jednorazowa odzież ochronna
Jednorazowy kombinezon – ochrona chemiczna typu 3B

uvex 3B classic

Typ 3B
Model nr 9881
Kolor zielony
Opakowanie 10 kombinezonów

Rozmiary Art. nr
S 98757.09
M 98757.10
L 98757.11
XL 98757.12
XXL 98757.13
XXXL 98757.14

Film polipropylenowy 
szczelny na ciecze

Spunbond

EN 14126    
Odzież chroniąca przed czynnikami 
infekcyjnymi
EN 14605 
Kombinezon ochronny szczelny  
na ciecze (EN 463 jet test)
EN 14605 
Kombinezon ochronny szczelny  
na substancje rozpylone  
(EN 468 spray test)
EN ISO 13982-1 
Kombinezon ochronny szczelny  
na cząstki (ochrona przed  
działaniem cząstek stałych)
EN 1149-5 
Odzież ochronna o właściwościach 
antystatycznych
EN 1073-2 
Odzież chroniąca przed skażeniem 
radioaktywnym

Typ 3

TYP 3 TYP 5TYP 3 B TYP 4

EN ISO 13982-1 : 2004

EN 1149-5:2008

EN 14605 : 2005EN 14126 : 2003 EN 14605 : 2005

EN 1073-2 : 2002

Bardzo efektywna bariera dzięki ekstremalnie wytrzy�
małemu materiałowi. W połączeniu ze szwami zgrze�
wanymi za pomocą ultradźwięków i uszczelnionymi 
taśmą zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.

Właściwości 
• Szczelny dla cieczy
• Ochrona przed szeroką gamą chemikaliów
• Ekstremalnie lekki i wytrzymały materiał
• Przyjazny dla skóry dzięki włókninie z miękkiego 

materiału po stronie wewnętrznej
• Elastyczny pas zapewnia perfekcyjne dopasowanie
• Maksymalna swoboda ruchu
• Pętelki na palce środkowe zapobiegają ześlizgiwaniu 

się rękawów z ramion
• Klapa na zamku błyskawicznym gwarantuje 

optymalną ochronę
• Wygodny suwak zapewnia jego łatwe użytkowanie
• Ochrona przed patogenami

Obszary zastosowania
• Olej i substancje ropopochodne
• Praca polegająca na czyszczeniu przemysłowym 

oraz utrzymaniu
• Przemysł chemiczny i farmaceutyczny
• Rekultywacja gleby i jej usuwanie
• Praca polegająca na czyszczeniu i konserwacji 

przemysłowej
• Czyszczenie cystern
• Praca przy lakierach i farbach
• Wywóz materiałów niebezpiecznych
• Przemysł rolniczy

Pętelki na palce środkowe w celu
zabezpieczenia rękawów.

Wygodny suwak oraz klapa 
zapewniają wyższą ochronę.

Elastyczny pas w talii zapewnia 
perfekcyjne dopasowanie.

Szwy: zgrzewane 
ultradźwiękami z dodatkowymi 

taśmami w celu zapewnienia 
maksymalnego bezpieczeństwa.

Niezawodna ochrona przed 
ryzykiem skażenia

Ochrona na poziomie 
premium

Laminat polipropylenowy typu spunbond – ekstremalnie lekki 
i szczelny. Zapewnia skuteczną barierę przed wieloma organicznymi 
i nieorganicznymi ciekłymi chemikaliami. Wytrzymałość mechanicz�
na materiału oraz uszczelnione, pokryte taśmą szwy sprawiają, że 
model uvex 3B classic gwarantuje ochronę  
przed najwyższym obciążeniem, 
nie ograniczając komfortu.

uvex 3B classic – struktura materiału
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Jednorazowy kombinezon – ochrona chemiczna typu 4B

Jednorazowa odzież ochronna

uvex 4B
Wyjątkowy komfort użytkowania dzięki przewiewne�
mu, lekkiemu i elastycznemu materiałowi.

Właściwości 
• Szczelność na substancje rozpylone
• Szwy pokryte taśmą zapewniają optymalną ochronę
• Klapa zamka błyskawicznego umożliwia dodatkowe 

uszczelnienie
• Elastyczny pas w talii zapewnia perfekcyjne dopa�

sowanie
• Pętelki na palce środkowe zapobiegają ześlizgiwaniu 

się rękawów z ramion
• Certyfikat ochrony przed pestycydami zgodny z DIN 

32781
• Bez zawartości silikonu i substancji wchodzących 

w reakcję ze środkami zwilżającymi
• Odpowiednie do stosowania w tzw. pomieszczeniach 

czystych Klasy 7. zgodnie z normą EN ISO 14644�1
• Kontrastujący pomarańcz zapewnia lepszą 

widoczność

Obszary zastosowania
• Obsługa niskotoksycznych chemikaliów nieorganicz�nieorganicz�

nych
• Czyszczenie niskociśnieniowe i przemysłowe
• Budowa statków i pojazdów
• Praca przy lakierach i farbach
• Rolnictwo i sadownictwo (ochrona przed pestycydami)
• Elektronika i środowisko pomieszczeń czystych
• Praca przy azbeście i rozbiórce
• Rekultywacja miejsc skażonych
• Przemysł farmaceutyczny oraz laboratoryjny
• Pobieranie próbek
• Hodowla żywego inwentarza oraz weterynaria

EN 14126    
Ochrona przed czynnikami infekcyjnymi
EN 14605 
Kombinezon ochronny szczelny na 
substancje rozpylone (EN 468 spray test)
EN ISO 13982-1 
Kombinezon ochronny szczelny na 
cząstki (ochrona przed działaniem 
cząstek stałych)
EN 13034 
Kombinezon ochronny o ograniczonej 
szczelności na substancje rozpylone 
(ochrona przed działaniem rozpylonych 
lekkich oparów)
DIN 32781 
Ochrona przed pestycydami
EN 1149-5 
Odzież ochronna o właściwościach 
antystatycznych

Typ 4B
Model nr 9878
Kolor biały/pomarańczowy
Opakowanie 45 kombinezonów

Rozmiary Art. nr
S 98711.09
M 98711.10
L 98711.11
XL 98711.12
XXL 98711.13
XXXL 98711.14

uvex 4B – struktura materiału

Film polietylenowy 
z mikroporami

Spunbond

Laminat polietylenowy modelu uvex 4B z mikroporami, szczelny na 
substancje rozpylone. Zapewnia ochronę i oddychalność. Szwy 
pokryte taśmą gwarantują doskonałą ochronę przed płynnymi 
aerozolami i cząstkami stałymi, a materiał spunbond po stronie 
wewnętrznej zapewnia komfort użytkowania.

Pętelki na palce środkowe w celu
zabezpieczenia rękawów.

Szwy stębnowane i pokryte taśmą
dla optymalnej ochrony.

Stębnowane szwy pokryte taśmą.
Optymalna ochrona przed przenikaniem płynnych aerozoli i cząstek stałych.

Typ 4

TYP 5TYP 4 B TYP 4 TYP 6

EN ISO 13982-1 : 2004 EN 13034 : 2005EN 14605 : 2005EN 14126 : 2003

DIN 32781 : 2010 EN 1149-5 : 2008
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Jednorazowa odzież ochronna
Jednorazowy kombinezon – ochrona chemiczna typu 5/6

uvex 5/6
Połączenie laminatu polietylenowego, przewiewnego i 
ekstremalnie lekkiego z wstawką na plecach zapewnia 
wysoki poziom gospodarki wilgocią oraz oddychalność 
bez uszczerbku dla ochrony. 

Właściwości
• Szczelny na cząstki oraz substancje rozpylone 

w ograniczonym stopniu
• Szwy wiązane i gumka w kontrastujących kolorach 

zapewniających widoczność
• Zoptymalizowane dopasowanie zapewniające wyższy 

komfort użytkowania
• Klapa zamka błyskawicznego z możliwością 

ponownego uszczelnienia
• Pętelki na palce środkowe zapobiegają ześlizgiwaniu 

się rękawów z ramion
• Elastyczny pas zapewniający perfekcyjne dopasowa�dopasowa�

nie
• Bez zawartości silikonu i substancji wchodzących 

w reakcję ze środkami zwilżającymi
• Odpowiedni dla środowisk pomieszczeń czystych 

Klasy 8 zgodnie z ISO 14644�1

Obszary zastosowania
• Praca przy chemikaliach
• Lakierowanie i ochrona przed rozbryzgami farby
• Produkcja i przetwarzanie włókna szklanego
• Praca polegająca na czyszczeniu przemysłowym 

oraz utrzymaniu
• Przemysł spożywczy
• Przemysł motoryzacyjny
• Szlifowanie i polerowanie, wytwórstwo cementu
• Praca w kamieniołomie i górnictwo
• Prace rozbiórkowe i remontowe
• Stolarstwo i ślusarka, budownictwo
• Środowisko pomieszczenia czystego

Typ 5/6

EN ISO 13982-1     
Kombinezon ochronny szczelny na 
cząstki (ochrona przed działaniem 
cząstek stałych)

EN 13034 
Kombinezon ochronny o ograniczonej 
szczelności na substancje rozpylone 
(ochrona przed działaniem rozpylonych 
lekkich oparów)

EN 1149-5 
Odzież ochronna o właściwościach 
antystatycznych

TYP 5 TYP 6

EN ISO 13982-1 : 2004 EN 13034 : 2005

Typ 5/6
Model nr 9877
Kolor biały/limonkowy
Opakowanie 40 kombinezonów

Rozmiary Art. nr
M 98710.09
L 98710.10
XL 98710.11
XXL 98710.12
XXXL 98710.13

Film polietyleno-
wy z mikroporami

Spunbond

Wzmocnione szwy. Strona zewnętrzna w kontrastującym kolorze.
Wyższy poziom ochrony przed przenikaniem cząstek stałych i rozbryzgami cieczy.

uvex 5/6 – struktura materiału
Na kombinezony uvex silver system typ 5/6 składają się bardzo 
lekkie tkaniny z laminatu polietylenowego z mikroporami, 
połączonego z oddychającym materiałem na plecach. 
Połączenie to, wraz ze wzmocnionymi szwami, zapewnia wysoką 
oddychalność kombinezonu, wysoką szczelność i odporność na 
rozbryzgi cieczy, a także ochronę przed cząstkami stałymi.

Pętelki na palce środkowe w celu
zabezpieczenia rękawów.

Przewiewny laminat polietylenowy 
w połączeniu z przepuszczającą 
powietrze wstawką na plecach 
zapewnia wysoki poziom gospodarki 
wilgocią oraz oddychalność.

EN 1149-5 : 2008
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Akcesoria

Kaptur z zapięciem na rzepy

Ochraniacze na obuwie, elastyczny otwór

Ochraniacz przedramienia, otwory elastyczne na obu końcach

Ochraniacze na trzewiki, elastyczny otwór i sznureczek

Model nr 9861
Materiał laminat spunbond PE
Kolor biały
Rozmiary uniwersalny 
Opakowanie 50 kapturów w opakowaniu
Art. nr 98752.00

Model nr 9863
Materiał laminat spunbond PE
Kolor biały
Rozmiary 42 – 46 /46 – 48
Opakowanie 100 par w opakowaniu
Art. nr 98749.46 / 98749.48

Model nr 9862
Materiał laminat spunbond PE
Kolor biały
Rozmiary uniwersalny
Opakowanie 50 par w opakowaniu
Art. nr 98753.00

Model nr 9864
Materiał laminat spunbond PE
Kolor biały
Rozmiary 42 – 46
Opakowanie 50 par w opakowaniu
Art. nr 98750.46
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System Chemical Expert uvex
Baza danych substancji

Jako wiodący dostawca innowacyjnych rozwiązań 
w zakresie odzieży ochronnej stawiamy naszym produktom 
najwyższe wymagania jakościowe. W ramach doskonalenia 
relacji z klientami uruchomiliśmy internetową platformę 
System Chemical Expert (CES) dostępną w każdym czasie 
i z każdego miejsca na świecie. Narzędzie to umożliwia 
dobranie właściwej odzieży ochronnej jednorazowego 
użytku.

Baza danych substancji chemicznych online

System Chemical Expert firmy uvex (CES) oferuje szeroką 
gamę rękawic ochronnych odpowiednich do pracy ze 
szkodliwymi substancjami chemicznymi. Użytkownik może 
stworzyć własną listę substancji przenikających lub 
uzyskać poradę od naszych specjalistów. Zaledwie kilka 
kliknięć myszki dzieli od wyboru wymaganej odzieży 
ochronnej jednorazowego użytku i rękawic chroniących 
przed chemikaliami.

Baza danych substancji chemicznych

Sortuj według substancji szkodliwych <��> Odzież ochronna jednorazowego użytku
(listy przenikania substancji)

Korzyści Systemu Chemical Expert:

• Szeroka �aza danych testowanych chemikaliów
• Indywidualne sporządzanie listy su�stancji przenikających
•  Łatwy wy�ór odzieży ochronnej jednorazowego użytku oraz 

rękawic chroniących przed chemikaliami
• Konto oso�iste z funkcjami premium

uvex – źródło porad oraz wiedzy fachowej https://ces.uvex.de
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Rozmiary i dopasowanie

Właściwy dobór rozmiaru odzieży za�
pewnia maksymalne bezpieczeństwo 
w pracy z niebezpiecznymi substancja�
mi. Dlatego też kombinezony uvex są 
dostępne w różnych rozmiarach. 
Tabela wskazuje właściwe dopasowa�
nie kombinezonu uvex do rozmiarów 
użytkownika (wymiary osoby w bieliźnie, 
bez butów). 
Rozmiary mogą różnić się od aktualnie 
noszonych przez użytkownika rozmia�
rów ubrań, dlatego kombinezon należy 
dobrać do wymiarów ciała, nie do no�
szonego rozmiaru odzieży. 

Rozmiary a dopasowanie odzieży

Rozmiary Wzrost
w cm (A)

Obwód klatki 
piersiowej w cm (B)

S 164 – 170 cm 84 – 92 cm

M 170 – 176 cm 92 – 100 cm

L 176 – 182 cm 100 – 108 cm

XL 182– 188 cm 108 – 116 cm

XXL 188 – 194 cm 116 – 124 cm 

XXXL 194 – 200 cm 124 – 132 cm

Podczas pracy z substancjami che�
micznymi jesteśmy narażeni na różne�
go rodzaju zagrożenia, począwszy od 
lekkich rozbryzgów i wycieków, 
a skończywszy na niebezpiecznych 
chemikaliach i materiałach radioak�
tywnych. Dlatego bardzo istotnym ele�
mentem jest czas przenikania sub�
stancji chemicznych przez materiał.

Przenikanie jest procesem, podczas 
którego chemikalia przechodzą przez 
strukturę materiału na poziomie mole�
kularnym. Cząstki chemikaliów są ab�
sorbowane przez zewnętrzną po�
wierzchnię kombinezonu, a następnie 
rozpraszane po tkaninie i przepusz�
czane do wewnątrz. Materiały stoso�
wane w kombinezonach uvex spełniają 
wymagania normy EN ISO 6529/EN 
374�3, która określa czas przenikania 
substancji niebezpiecznych przez ma�
teriał.

Dane przedstawione w tabeli zostały 
uzyskane w warunkach laboratoryj�
nych. Ponieważ w praktyce często wy�
stępują dodatkowe czynniki obciążają�
ce, takie jak podwyższona temperatu�
ra czy przeciążenia mechaniczne, 
dane te należy traktować wyłącznie 
jako wskazówkę. Szwy i zamki mogą 
wykazywać mniejszą odporność na 
przenikanie, zwłaszcza w przypadku 
uszkodzenia lub zużycia. Dane te nie 
są wiążące i nie zastąpią badań ze�
wnętrznych w miejscu pracy.

Optymalna ochrona, bezpieczeństwo i komfort

Klasa
EN

Znormalizowany czas
przenikania w minutach

0 natychmiastowy (brak klasy)

1 ≥ 10

2 ≥ 30

3 ≥ 60

4 ≥ 120

5 ≥ 240

6 ≥ 480

Dalsze informacje dotyczące metod testowania oraz 
testów na przenikanie określonej substancji chemicznej 
można uzyskać na stronie uvex�safety.de lub pod numer�
em telefonu naszego działu obsługi klienta  
0800-66 44 893      (dla połączeń z terenu Niemiec) lub
+49 (0) 911-97 36-0 (dla połączeń z poza terenu Niemiec) 

Zapewnimy Państwu wszelką pomoc.



✘ ✘

✘ ✘ ✘

147

Jednorazowa odzież ochronna
Klasyfikacja uzyskanych klas wydajności

Model uvex 3B extra vibatec uvex 3B plus uvex 3B classic uvex 4B uvex 5/6
Artykuł numer 98748 98747 98757 98711 98710

Materiał
 

włóknina PP laminat po�
kryty aktywnym srebrem

włóknina PP laminat włóknina PP laminat włóknina PE
laminat z mikroporami

włóknina PE laminat ze 
wstawką oddychającą

Wymagania *
EN 14325:2004 odporność materiału Klasa Klasa Klasa Klasa Klasa
EN 530 Odporność na przecieranie 2 z 6 2 z  6 2 z 6 2 z 6 1 z 6
EN ISO 7854 Odporność na uszkodzenie przy zginaniu 3 z 6 3 z 6 4 z 6 5 z 6 4 z 6
EN ISO 9073�4 Odporność na rozdzieranie 2 z 6 2 z 6 2 z 6 1 z 6 1 z 6
EN ISO 13934�1 Odporność na rozciąganie 2 z 6 2 z 6 2 z 6 1 z 6 1 z 6
EN 863 Odporność na przebicie 2 z 6 2 z 6 2 z 6 1 z 6 1 z 6
EN 1149�5 Właściwości antystatyczne zaliczony zaliczony zaliczony zaliczony zaliczony

EN ISO 6529/EN 374-3  
Odporność na przenikanie chemikaliów 
Kwasy
Kwas solny 36%                          6 z 6 6 z 6 6 z 6 – –
Kwas siarkowy 96% 6 z 6 6 z 6 6 z 6 – –
Kwas fluorowodorowy 37% 6 z 6 6 z 6 6 z 6 – –
Zasady
Wodorotlenek sodu 30% 6 z 6 6 z 6 6 z 6 – –
Substancje organiczne
Aceton 1 z 6 1 z 6 1 z 6 – –
Metanol 6 z 6 6 z 6 6 z 6 – –
EN 14325:2004  
Odporność na przenikanie chemikaliów
(indeks przenikania P/indeks odporności R)

Kwas siarkowy 30% P 3 z 3 
R 3 z 3

P 3 z 3 
R 3 z 3

–
–

P 3 z 3 
R 3 z 3

P 3 z 3 
R 3 z 3

Wodorotlenek sodu 10% P 3 z 3 
R 2 z 3

P 3 z 3 
R 2 z 3

–
–

P 3 z 3 
R 3 z 3

P 3 z 3 
R 3 z 3

O�ksylen nierozcieńczony P 3 z 3 
R 2 z 3

P 3 z 3 
R 2 z 3

–
–

–
–

–
–

n�butanol nierozcieńczony P 3 z 3 
R 1 z 3

P 3 z 3 
R 1 z 3

–
–

–
–

–
–

n�heptan nierozcieńczony –
–

–
–

–
–

P 3 z 3
R 2 z 3

–
–

Izopropanol –
–

–
–

–
–

P 3 z 3
R 3 z 3

–
–

EN 14126:2003  
Odporność na przenikanie czynników infekcyjnych
ISO/FDIS 16604/16603  
Odporność na skażone ciecze 6 z 6 6 z 6 6 z 6 6 z 6 –

EN 14126 załącznik A
Odporność na kontakt mechaniczny z substancjami 
zawierającymi skażone ciecze

6 z 6 6 z 6 6 z 6 6 z 6 –

ISO/DIS 22611 
Odporność na skażone aerozole ciekłe 3 z 3 3 z 3 3 z 3 3 z 3 –

ISO/DIS 22612 
Odporność na skażone cząstki stałe 3 z 3 3 z 3 3 z 3 3 z 3 –

DIN EN ISO 20743:2007  
Działanie antybakteryjne ≥ 3 silne – – – –
Właściwości kombinezonu
EN ISO 13935�2 Wytrzymałość szwów 4 z 6 4 z 6 4 z 6 2 z 6 4 z 6
EN 14605/EN 463 Jet�test Typ 3 zaliczony zaliczony zaliczony – –
EN 14605/EN 468 Spray�test Typ 4 zaliczony zaliczony zaliczony zaliczony –
EN ISO 13982�1�2 Test na cząstki Typ 5 zaliczony zaliczony zaliczony zaliczony zaliczony
EN 13034/EN 468 Zredukowany spray�test Typ 6 zaliczony zaliczony – zaliczony zaliczony
EN 1073�2 Ochrona przed radioaktywnymi cząstkami zaliczony zaliczony zaliczony – –

DIN 32781:2010 Odzież chroniąca przed pestycydami/
Odporność na penetrację – test atomizerem 14786:2006 – – – zaliczony –
*  Dane zamieszczone w tabeli odnoszą się do wstawki oddychającej na plecach. 

Pozostały materiał ma właściwości wyższe od wstawki na plecach, lecz badania odbywają się w najsłabszym miejscu kombinezonu.     

Odpowiedniość klasy pomieszczenia czystego – poddano testom zgodnie z ISO 9073�10 (test na obecność włókniny)
ISO 14644�1 klasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Standard Federalny USA 209 – – 1 10 100 1,000 10,000 100,000
uvex 5/6
uvex 4 B
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Wytyczne użytkowania

Przed użyciem należy sprawdzić, czy kombinezon ochron�
ny nie jest uszkodzony (np. czy nie ma rozprutych szwów, 
czy suwak działa prawidłowo, czy nie występują inne wi�
doczne wady, które mogą osłabić właściwości ochronne 
kombinezonu).  

Przechowywanie 
Jednorazową odzież ochronną uvex należy przechowywać 
w oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym i z dala 
od światła słonecznego.

Utylizacja
Po użyciu produkt należy zutylizować zgodnie z odpowied�
nimi przepisami i rozporządzeniami. Produkt nadaje się wy�
łącznie do jednorazowego użytku.

Pranie odzieży jednorazowej
Odzież jednorazowa nadaje się wyłącznie do jednorazowe�
go użytku i nie należy jej prać.

Uwaga
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za decyzję o wyborze 
produktu najbardziej odpowiedniego dla zamierzonego za�
stosowania. Firma uvex w żadnym wypadku nie ponosi od�
powiedzialności za niewłaściwe zastosowanie i użytkowa�
nie swoich produktów. W razie pytań lub w celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy o odwiedzenie strony  
uvex-safety.de lub o kontakt pod numerem telefonu na�
szego działu obsługi klienta 
0800 664 4893     (dla połączeń z terenu Niemiec) lub 
+49 (0) 911 97360 (dla połączeń z poza terenu Niemiec) 

Zapewnimy Państwu wszelką pomoc.

Użytkowanie jednorazowej odzieży ochronnej uvex

   Zakładanie odzieży ochronnej:

•  Przed założeniem odzieży ochronnej należy sprawdzić, 
czy jest kompletna i nieuszkodzona.

• Zdjąć �iżuterię i zegarek.
•  Założyć kom�inezon i zapiąć suwak aż do wysokości 

bioder.
• Założyć �uty.
• Założyć maskę filtracyjną i sprawdzić, czy jest szczelna.
• Założyć okulary ochronne.
•  Naciągnąć kaptur kom�inezonu na głowę i zapiąć suwak 

do końca. Aby osłonić podbródek i suwak, należy umieścić 
przednią klapę kombinezonu na swoim miejscu.

•  Założyć rękawice ochronne i naciągnąć na mankiety 
rękawów.

 

    Zdejmowanie odzieży ochronnej:

• Zdezynfekować rękawice ochronne �ez ich zdejmowania.
•  Zdjąć kaptur i przeciągnąć kom�inezon przez ramiona aż 

do wysokości bioder, odwracając go jednocześnie na lewą 
stronę. W tym samym czasie należy wyjąć ręce z rękawów 
(może tutaj pomóc druga osoba w rękawicach 
ochronnych i w masce filtracyjnej).

• Zdjąć kom�inezon wraz z �utami.
• Zdjąć rękawice ochronne, przewracając je na lewą stronę.
•  Zdjąć okulary, przesuwając je do przodu i umieścić 

w przeznaczonym miejscu.
• Maskę filtracyjną na twarz zdjąć w identyczny sposó�.
•  Zdezynfekować i umyć dokładnie dłonie, twarz oraz 

pozostałe skażone obszary skóry, używając wody i płynu 
dezynfekującego.

Zakładanie i zdejmowanie jednorazowego kombinezonu ochronnego

Zgodnie z postanowieniami Niemieckiego Komitetu ds. Czynników Biologicznych, 
odzież ochronną należy wkładać i zdejmować w następujący sposób:



Rękawice 
ochronne
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Wiedza i doświadczenie 
w zakresie produkcji i technologii

Urazy rąk należą do najczęstszych wypadków przy pra-

cy. Oprócz konsekwencji ponoszonych przez pracowni-

ka spore koszty ponosi również firma na skutek strat 

w czasie pracy. Innowacyjne rozwiązania uvex w zakre-

sie rękawic ochronnych stanowią gwarancję wyjątkowe-

go bezpieczeństwa oraz oszczędności w każdym środo-

wisku pracy. Maksymalna ochrona i niezrównany kom-

fort użytkowania to podstawowe warunki, które musimy 

spełnić, aby nasze produkty były dobrze odbierane 

przez użytkowników końcowych. 

uvex oferuje doświadczenie i fachowość produkcji. Klu-

czowa jest zatem dla nas umiejętność znalezienia wła-

ściwego rozwiązania dla każdego miejsca pracy. Cen-

trum uvex safety group, specjalizujące się w zakresie rę-

kawic ochronnych, znajduje się w Lüneburg (Niemcy). 

Produkcja w fabryce w Lüneburg gwarantuje najwyższe 

standardy techniczne i krótki czas dostawy od produ-

centa do użytkownika.

Cały proces produkcji obejmuje także prace laborato-

rium, które zajmuje się projektowaniem i rozwojem pro-

duktów oraz opracowuje technologie i metody szycia. 

Zapewnianie praktycznych rozwiązań to specjalność

firmy uvex. Także i w tej dziedzinie elastyczność jest

naszą mocną stroną, ponieważ standardowa oferta nie 

zawsze gwarantuje znalezienie idealnego rozwiązania.

Podstawą naszej oceny sytuacji jest analiza ryzyka. Na 

pierwszym etapie analizy nasi eksperci w dziedzinie rę-

kawic ochronnych nawiązują kontakt z klientem w celu 

zbadania potrzeb dla konkretnego miejsca pracy oraz 

poprzednio stosowanych rozwiązań ochronnych. 

W ramach tego procesu klient korzysta bezpośrednio ze 

wsparcia naszego centrum specjalizującego się w pra-

cach nad rękawicami ochronnymi w Lüneburg, z którym 

blisko współpracują nasi specjaliści.

Gwarancja zdrowia i potwierdzenie jakości 
Konsekwentnie wysoką jakość naszych rękawic ochron-

nych gwarantuje staranny dobór surowców, wykorzysta-

nie najnowszych zautomatyzowanych systemów oraz 

ścisła kontrola produkcji. Procesy te zorientowane są na 

ciągły rozwój i doskonalenie w celu spełnienia wymagań 

bezpieczeństwa. Zasadniczym warunkiem dobrego sa-

mopoczucia użytkownika jest wykorzystanie wysokiej 

jakości naturalnych i funkcjonalnych oraz dobrze tolero-

wanych przez skórę włókien. Aby zapewnić sobie ochro-

nę, należy stosować rękawice ochronne. 

Niemiecka jakość – innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony rąk
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Potwierdzone bezpieczeństwo dedykowane Tobie
i Twoim pracownikom
Każdy materiał, który wchodzi w kontakt ze skórą, musi spełnić 

określone wymagania. W związku z tym wszystkie produkowa-

ne przez nas rękawice ochronne posiadają certyfikaty potwier-

dzające spełnienie ścisłych kryteriów testowych, np. Klasa 

produktów II, zgodnie z Oeko-Tex® Standard 100.

Dowodem na to, iż stawiamy sobie niezwykle wysokie wyma-

gania, jest produkcja całkowicie wolna od rozpuszczalników. 

Szczególnie istotną kwestią są alergie.

Jako producent wykorzystujemy nasze doświadczenie przede 

wszystkim do tego, aby zapobiegać alergiom zawodowym po-

wodowanym przez noszenie rękawic ochronnych.

uvex pure standard został poddany badaniom klinicznym, dzię-

ki czemu możemy oferować produkty, które – jeśli użytkowane 

są zgodnie ze swoim przeznaczeniem – wykazują bardzo wy-

soką tolerancję dla skóry w badaniach dermatologicznych.

top innovator
2013
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Centrum wiedzy fachowej
Niemiecki system ochrony rąk

Centrum produkcyjne  
i logistyczne
Made in Germany

Centrum 
badań i rozwoju 

Technologia 
pomiaru/
zastosowania

Centrum 
współpracy/szkoleń

–  Nowoczesne jednostki 
produkcyjne o wysokiej 
elastyczności

–  Nastawienie na technologię 
powlekania

–  Centrum produktów standar-
dowych oraz specjalnych 
rozwiązań 

–  W pełni zintegrowany proces 
rozwoju obejmujący wszyst-
kie etapy technologiczne

–  Laboratorium rozwoju  
(technologia powlekania, 
łączenie w zespoły) 

–  Centrum techniczne 
produkujące prototypy

– Laboratorium dziewiarskie
– Szwalnia zakładowa

–  Laboratorium testowe dla  
testów standardowych 
zgodne z EN 388

–  Laboratorium chemiczne 
przeprowadzające klienckie 
testy na przenikanie substan-
cji zgodnie z EN 374

–  Laboratorium przeprowadza-
jące testy specjalistyczne 
(antystatyczne, pomiar 
stopnia chwytności, badanie 
mikroklimatu)

–  Szczegółowe specyfikacje 
materiałów odnoszące się 
do substancji alergicznych 

–  Seminaria z zakresu ochrony 
rąk prowadzone we współ-
pracy z akademią uvex

–  Współpraca z medycznymi in-
stytutami badawczymi, insty-
tutami medycyny pracy itp.

–  Wizytacje w zakładach pro-
dukcyjnych i laboratoriach 
przeprowadzane przez grupy 
robocze z dziedziny nauki 
i przemysłu

–  Członkostwo w Bundesver-
band Handschutz e.V. (nie-
mieckie stowarzyszenie na 
rzecz ochrony rąk) oraz ak-
tywna współpraca z wieloma 
grupami roboczymi 

–  Bezpośrednia komunikacja 
z zakładami produkcyjnymi

–  Szybka obsługa zamówień
– Prosta obsługa
–  Elastyczne wdrażanie 

specjalistycznych rozwiązań 

Opracowywanie rozwiązań
dostosowanych do klienta
Modyfikacja istniejących
produktów w zakresie:
– technicznym (np. izolacja)
–  wizualnym (np. różne kolory, 

specjalne oznaczenie)
–  produktu dostosowanego do 

wymagań klienta (rękawice 
dla osób niepełnosprawnych)

– opracowań 

–  Wspieranie klienckiej analizy 
miejsca pracy poprzez  
„surowe” wartości pomiarowe

–  Szybka wstępna weryfikacja 
nowych opracowań klienckich

–  Współpraca w zakresie 
wszystkich kwestii 
związanych z ochroną rąk

–  Dostęp do sieci specjalistów 
z zakresu ochrony rąk

Znaczenie dla klienta Znaczenie dla klienta Znaczenie dla klienta Znaczenie dla klienta

–  Kompleksowe rozwiązania 
z zakresu ochrony 
dostosowane do potrzeb 
klienta

– Najwyższe standardy jakości
– Niezawodność
– Krótki czas realizacji dostaw
–  Redukcja kosztów 

magazynowania

–  Optymalne rozwiązania  
dla każdego wymagania  
w danym miejscu pracy

–  Produkty o najwyższym 
poziomie akceptacji 
użytkownika

–  Rozwiązania dla wszystkich 
działów w optymalnej cenie 

–  „Przetestowane” produkty 
wolne od zanieczyszczeń

–  Krótki czas rozładunku  
i ponownego załadunku na 
specjalne zamówienie

–  Wsparcie udzielane na  
miejscu przez specjalistów 
ds. produktu oraz techników 
ds. zastosowania produktów

– Możliwość dalszych szkoleń
–  Wkład w tematykę 

specjalistyczną
– Możliwość współpracy 

Korzyści dla klienta Korzyści dla klienta Korzyści dla klienta Korzyści dla klienta 
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Akademia uvex
Ochrona rąk w pracy

Praktyczne seminarium wprowadzające do ochrony rąk w przemyśle

•  Informacje na temat wymagań prawnych i standardowych dotyczące 
użytkowania rękawic ochronnych

•  Bezpieczeństwo chemiczne oraz znaczenie doboru właściwych rękawic 
ochronnych

• Wprowadzenie do określonych substancji chemicznych oraz ich klasyfikacja
•  Informacje dotyczące materiałów wykorzystywanych w ochronie rąk oraz ich 

zastosowanie
•  Informacje na temat oceny oraz unikania potencjalnych zagrożeń w miejscu 

pracy
•  Wprowadzenie do technologii włókna: korzyści i zastosowania różnych 

włókien
•  Praktyczna demonstracja właściwości ochronnych różnych materiałów 

ochrony rąk 

Grupa docelowa 
Pracownicy ds. BHP, specjaliści ds. zakupów oraz przedstawiciele związków
zawodowych. 

Daty
21 stycznia 2014 r.
6 maja 2014 r.
7 października 2014 r.

Miejsce: Specjalistyczne Centrum Ochrony Rąk Firmy uvex w Lüneburg

W celu uzyskania dalszych informacji lub rezerwacji miejsca, prosimy  
o wejście na stronę uvex-academy.de, o kontakt z nami pod numerem 
telefonu +49 (0)911 9736 1710 lub o e-mail na adres academy@uvex.de
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Firmie Profas (od 1 listopada 2013 r.: 
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG) 
przyznano tytuł innowatora roku „Inno-
vator of the Year” w krajowym konkursie 
benchmarking TOP 100 firm niemieck-
ich. W ogólnym zestawieniu firma Profas 
zajęła pierwsze miejsce w kategorii B 
dla firm zatrudniających od 51 do 250 
pracowników.

TOP 100 odkrywa i promuje małe oraz 
średnie przedsiębiorstwa o wyróżniają-
cych się zdolnościach w zakresie innowa-
cji. Badania prowadzą specjaliści z  Wie-
deńskiego Uniwersytetu Ekonomii i  Prze-
dsiębiorczości. Aby uzyskać tytuł, firma 
musiała przejść surową dwuetapową pro-
cedurę weryfikacyjną z zastosowaniem 
kluczowych aspektów zarządzania inno-
wacjami w celu dokonania oceny poten-
cjału innowacyjnego kandydatów. W tego-
rocznym konkursie TOP 100 udział wzięło 
ponad 300 firm.

„Jeśli coś jest prawdziwą innowacją,  
w codziennej pracy korzysta na tym  

przede wszystkim klient”.

F. Keller oraz P. Buschmann, dyrektorzy zarządzający

TOP Innovator 2013

A project coordinated by the Institute for Entrepreneurship and Innovation at the Vienna University of Economics and

Business Administration was launched to find Germany's most innovative small and medium-sized enterprises. As a 

result of this survey, the quality of the innovation management practised by the above-mentioned enterprise was rated

'outstanding'. In addition, the company has been elected by the TOP 100 jury Innovator of the year.

PROFESSOR DR NIKOLAUS FRANKE

Institute for Entrepreneurship and Innovation

Vienna University of Economics and 

Business Administration

RANGA YOGESHWAR

Patron of TOP 100

July 2013

The most 
innovative 
medium-sized

businesses

INNOVATOR
OF THE YEAR
2013

PROFAS GmbH & Co. KG
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UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG 
stała się jednym z wiodących i najbardziej 
innowacyjnych producentów rękawic och-
ronnych na świecie.

Nasz potencjał innowacyjności zaimpono-
wał również jury TOP 100. „Firma PROFAS 
GmbH & Co. KG z siedzibą w Niemczech 
uzyskała wiodącą międzynarodową pozy-
cję i stała się ukrytym zwycięzcą w zakre-
sie produkcji rękawic ochronnych. W śro-
dowisku rynkowym PROFAS GmbH & Co. 
umiejscowiła aspekt jakości na pierwszym 
planie, uzupełniając go dobrze skonstru-
owanymi procesami innowacyjnymi, wielo-
ma innowacjami produktowymi oraz inteli-
gentnym marketingiem innowacji. Umożli-
wiło to przekonanie klientów, że wyrób wy-
produkowany w Niemczech jest wyjątko-
wej jakości” – powiedział profesor Dr Ar-
nold Weissman, członek jury TOP 100.

Zwycięstwo w konkursie innowacji TOP 
100 potwierdza, iż innowacje tworzone 
w  Niemczech przechodzą pomyślnie 
wszelkie testy.

„Każdy nowy produkt rodzi się wraz 
z inspirującym pomysłem jednej osoby”.

Ranga Yogeshwar przedstawił tytuł „Top Innovator of 2013” oraz znak jakości 
TOP 100 zarządowi UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG.
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Model uvex phynomic XG łączy w sobie perfekcyjne

dopasowanie, optymalną funkcjonalność oraz absolutną

czystość. Innowacyjna powłoka wykonana z pianki

hydropolimerowej Xtra Grip wyznacza nowe standardy

zapewniające bezpieczną chwytność w czasie przeno-

szenia lekko zaolejonych części. Model uvex phynomic 

XG, oprócz ekstremalnej wytrzymałości i odporności na 

ścieranie, jest niezwykle lekki i elastyczny.

Budowa ergonomiczna oznacza, że rękawiczki pasują 

niczym druga skóra i są odpowiednie do montażu drob-

nych elementów oraz prac wymagających precyzji. 

Standard uvex pure to gwarancja najwyższej, przebada-

nej dermatologicznie kompatybilności ze skórą.

Idealne rozwiązanie dla wszystkich miejsc pracy wyma-

gających zręczności manualnej aż po same końcówki 

palców oraz bezpiecznej chwytności w warunkach pra-

cy z zaolejonymi przedmiotami.

Nowa definicja wykonania

System produktu uvex i-performance

wspiera naturalne ruchy ciała człowieka,

redukując nacisk i naprężenie, podnosząc

jednocześnie komfort użytkowania.

Biorąc pod uwagę najnowsze badania fizjolog-

iczne i technologie, nasze produkty podlegają

nieustannemu procesowi doskonalenia, 

zapewniając tym samym maksimum wydajności 

i wymierne korzyści z użytkowania produktu.

Najlepsza w swojej klasie chwytność zaolejonych przedmiotów oraz precyzja aż po same końcówki palców

Wyższy poziom 
ochrony 
i wyposażenia 

uvex i-performance
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Pianka NBR

Mikropianka NBR
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Poziom 1
Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

Znakomita wytrzymałość i wydajność
kosztowa
Biorąc pod uwagę wyniki testów na ścieranie 
przeprowadzonych zgodnie z normą EN 388, 
odporność na ścieranie tej powłoki jest od 
czterech do ośmiu razy wyższa w porównaniu 
do podobnych produktów. Oznacza to, że model 
uvex phynomic XG jest niezwykle wytrzymały. 
Nawet po 8 000 cykli ścierania nie wykazano 
śladów zdzierania się powłoki z podstawowego 
materiału rękawic. Gwarancja wyjątkowej 
wytrzymałości i wydajności kosztowej.

Powłoka
NBR

Pianka
NBRW
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uvex phynomic XG

uvex phynomic XG
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uvex  
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XG
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Bezpieczeństwo oraz bezpieczna chwytność 
w warunkach pracy z zaolejonymi przedmiotami
Podczas przenoszenia lekko zaolejonych elemen-
tów model uvex phynomic XG zapewnia najlepszą 
chwytność w swojej klasie, co oznacza mniej wy-
siłku oraz więcej bezpieczeństwa.
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Technologia uvex Xtra Grip

Bez względu na obszar zastosowania – w sporcie, w środo-
wisku technicznym lub za kierownicą – dobra chwytność 
jest nieodzowna. Bez chwytności na wysokim poziomie 
zwiększa się ryzyko wypadku oraz strata energii, w szcze-
gólności w środowisku mokrym lub oleistym. Ma to znacze-
nie szczególnie w przypadku rękawic ochronnych, gdyż sła-
ba chwytność prowadzi do zmęczenia ręki, drżenia, przerw 
w pracy oraz zwiększonego ryzyka obrażeń. Dzięki techno-
logii uvex Xtra Grip takie problemy stają się przeszłością.

• Bezpieczna chwytność
• Doskonała elastyczność
• Dłuższy czas odporności
• Wyjątkowy komfort użytkowania

Specjalna powłoka zapewniająca 
bezpieczniejszą chwytność

Wytrzymała powłoka nitrylowa

Technologie Cotton stockinet 
i Bamboo TwinFlex® zapewniają
doskonały komfort użytkowania

Powierzchnia skóry

Budowa wielowarstwowa zapewniająca
wyższy poziom bezpieczeństwa

uvex rubiflex S XG35B
uvex zapewnia maksymalną
ochronę przed substancjami
chemicznymi dzięki rękawicom
ochronnym z wyściółką uvex
rubiflex S XG35B.

Dłuższy czas odporności
Wielowarstwowa budowa oraz
zaawansowana struktura
powierzchni zapewniają dłuższy
czas odporności.

Zastosowanie w środowisku 
oleistym i mokrym
Struktura kanałowa rękawic wyko�wyko�
nanych w technologii uvex Xtra
Grip wchłania płyny, wspomagając
utrzymanie bezpiecznej chwytności
narzędzi i komponentów.

uvex profi ergo XG20A
Model uvex profi ergo XG20A 
to idealny wybór pod względem
zmniejszenia zagrożeń
mechanicznych w środowisku
oleistym i mokrym.

uvex C500 XG
Model uvex C500 XG to idealny 
wybór dla zastosowań wymaga�
jących maksymalnej ochrony 
przed przecięciem oraz wyma�
gających bezpiecznej chwytno�
ści podczas pracy z olejami 
i płynami.

3121

EN 388

4542

EN 388

3121

EN 388

J K L

EN 374
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Klasa dopuszczalności
dla rękawic ochronnych w przemyśle spożywczym

Rękawice ochronne do pracy z żywnością muszą mieć
budowę, która zapewni, że żadne obce elementy nie
zostaną przeniesione do żywności, co w normalnych 
i przewidywalnych warunkach mogłoby stworzyć
zagrożenie dla zdrowia człowieka (migracja). 
 

Poniższy przegląd ukazuje, które produkty uvex są 
odpowiednie do pracy z żywnością, oraz przedstawia listę 
możliwych obszarów zastosowania.
Informacje dodatkowe, w tym te dotyczące specyfikacji 
testów, dostępne są na życzenie. 

Obszary zastosowania Wodne pH > 4.5 Kwasowe pH < 4,5 Alkoholowe Tłuszczowe Suche
Nietłuszczowe

Przykłady Napoje
bezalkoholowe
Owoce
Jajka
Warzywa
Skorupiaki

Ocet
Drożdże
Mleko
Jogurt

Wino
Alkohole
Likiery 

R1 = oliwa z oliwek
R2 = masło, margaryna
R3 = ryby, ser, czekolada
R4 = mięso, drób
R5 =  ciastka, wypieki 

orzechy prażone

Chleb
Makaron
Ryż
Herbata
Przyprawy
Rośliny 
strączkowe

uvex profi ergo TAK TAK NIE TAK (R5) TAK

uvex contact ergo TAK TAK NIE TAK (R5) TAK

uvex rubiflex  
(orange) TAK TAK NIE TAK (R5) TAK

uvex rubiflex S
(blue/green) TAK TAK TAK TAK (R1 – R5) TAK

uvex phynomic foam TAK TAK TAK TAK (R1 – R5) TAK

uvex phynomic XS
uvex phynomic XS-W TAK TAK TAK TAK (R1 – R5) TAK

uvex C500 pure TAK TAK TAK TAK (R2 – R5) TAK

uvex u-fit TAK TAK TAK TAK (R3 – R5) TAK

uvex u-fit lite TAK NIE TAK TAK (R3 – R5) TAK

uvex profastrong NF 33 TAK TAK TAK TAK (R1 – R5) TAK

uvex unipur MD/FT NIE
PRZEPROWADZONO

NIE
PRZEPROWADZONO

NIE
PRZEPROWADZONO

NIE
PRZEPROWADZONO TAK
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uvex System Chemical Expert
Baza substancji chemicznych oraz rękawic dostępna online

Baza substancji chemicznych online dla rękawic 
ochronnych

W systemie Chemical Expert firmy uvex (CES) możemy 
dokonać wyboru odpowiednich rękawic ochronnych do 
pracy z chemicznymi substancjami szkodliwymi.
Użytkownik może stworzyć własną listę substancji 
przenikających lub uzyskać poradę od naszych specjalistów.
Wystarczy kilka kliknięć myszką, aby właściwe dobrać 
rękawice ochrony chemicznej. 

Projektant rękawic

Projektant rękawic w Systemie Chemical Expert uvex 
usprawnia i ułatwia stworzenie planów, zapewniając jedno-
cześnie wysokie standardy bezpieczeństwa. Po ukończeniu 
procesu rejestracji możliwe jest dostosowanie istniejących 
projektów rękawic stworzonych przez naszych specjalistów 
lub zaprojektowanie swojego własnego modelu rękawic. 
System wspomaga tworzenie kompletnego planu rękawic 
w kilku prostych krokach, a bogate opcje dostosowania 
produktu do wymagań klienta oferują zróżnicowany zakres 
możliwości. 

uvex System Chemical Expert (online)

Baza substancji chemicznych online 
dla rękawic ochronnych

Sortuj wg Substancji niebezpiecznych    Rękawice ochronne

(wykazy przenikania substancji)

Projektant rękawic

Sortuj według Czynności    Rękawice ochronne 

(plany rękawic)

Korzyści użytkowania Systemu Chemical Expert:

• Szeroka baza danych dotyczących testowanych chemikaliów
• Indywidualne sporządzanie listy substancji przenikających
•  Łatwy dobór rękawic chroniących przed substancjami 
chemicznymi

• Konto osobiste z funkcjami premium
• Zrozumiały proces tworzenia i zarządzania planami rękawic
• Wysoki poziom dostosowania planów rękawic  

uvex – źródło porad i wiedzy fachowej https://ces.uvex.de

Jesteśmy wiodącym dostawcą w dziedzinie innowacji, dlatego też produktom i usługom, które oferujemy naszym klientom, 
stawiamy najwyższe wymagania jakości. Uruchomiliśmy platformę internetową System Chemical Expert (CES), która 
wspomaga kompleksową analizę oraz optymalizację rozwiązań dla rękawic ochronnych.
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Przewodnik po rękawicach uvex
Szybki sposób na dobranie właściwych rękawic ochronnych

Dopasowanie właściwych rękawic ochronnych wymaga
uwzględnienia wielu czynników. Firma uvex opracowała ja-
sne wytyczne ułatwiające dokonanie właściwego wyboru, 
które obejmują przydatne symbole dla określonych obsza-
rów zastosowania.

Jakie jest główne zagrożenie dla użytkowników 
w miejscu pracy?  
Symbole dostarczają wstępnych informacji przy
wyborze właściwej kategorii odpowiednich rękawic
ochronnych.

Jakie czynności będą wykonywane w miejscu pracy?
Czy charakter pracy będzie wymagał precyzji,
wszechstronnego wykonywania wymiennych 
czynności lub stawiał szczególne wymagania przed 
pracownikiem noszącym rękawice ochronne?

Opisz ogólne warunki miejsca pracy.   
Czy czynności będą wykonywane na powierzchniach 
mokrych/tłustych, wilgotnych lub suchych? Wszystkie 
produkowane przez nas rękawice ochronne są zale-
cane do stosowania w zależności od występowania 
jednego z tych trzech rodzajów warunków. Stopień 
przydatności jest determinowany przez odpowiedni 
poziom amplitudy.

1. Zidentyfikuj i sklasyfikuj potencjalne zagrożenie

3. Określ środowisko zastosowania

2. Określ indywidualne potrzeby dotyczące rękawic ochronnych
Precyzja

Uniwersalność

Praca w trudnych warunkach

Rękawice zostały opracowane i wyprodukowane w Niemczech. 
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Rękawice ochronne  
certyfikowane zgodnie  
z Oeko�Tex® Standard 100

 Rękawice ochronne spełniają standardy systemu uvex 
climazone. Zwiększona przepuszczalność powietrza i mniejsze pocenie 
się przyczyniają się do uczucia większego komfortu w trakcie noszenia 
rękawic ochronnych.

Rękawice ochronne spełniają wysokie standardy czysto�
ści uvex. Nie zawierają substancji niebezpiecznych dla 
zdrowia, są wolne od rozpuszczalników i przyspieszaczy, 
stanowią optymalną ochronę.

 
Rękawice ochronne posiadają
właściwości antystatyczne
zgodne z EN 1149�1:2006  
i DIN 61340�5�1.

Rękawice wykazują dobrą tolerancję dla skóry podczas testów
dermatologicznych. Rękawice zostały poddane testom klinicznym 
w proDERM® Instytucie Badawczym Dermatologii Stosowanej 
(Hamburg, Niemcy)/(pro�DERM badanie: 11.0356�02, 11.0482�11).

 
 
Rękawice ochronne zostały zatwierdzone dla zastosowań 
z monitorami przemysłowymi z ekranami dotykowymi. 

Ochrona mechaniczna

Praca z substancjami chemicznymi

Ochrona przed przecięciem

Szczególne 
zagrożenia 
(np. ochrona przed
wysoką temperaturą)
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Rękawice ochronne
Zagrożenia mechaniczne

Prace ogólne

Prace ciężkie

Ochrona przed gorącem

Ochrona przed przecięciem

Skórzane rękawice ochronne

  168 – 173

  176

 177

 180 – 184

 185 – 187

 174 – 175

Seria uvex unipur uvex unilite

uvex contact ergo uvex profi ergo XG uvex profi ergo

Seria uvex C500 Seria uvex C300 Seria uvex unidur Seria uvex protector

uvex rubiflex uvex compact uvex unilite thermo range

uvex nk uvex k-basic extra uvex profatherm

Seria uvex phynomic

uvex rubipor XS uvex rubipor ergo uvex unigrip range

Prace precyzyjne

Ochrona przed 
przecięciem

Naturalna skóra  
licowa Dwoina Zimowe Rękawice  

spawalnicze
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Rękawice ochronne
Zagrożenia chemiczne

Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką
Powłoka: Nitryl                             Powłoka: HPV

Rękawice ochronne bez bawełnianej wyściółki 

Jednorazowe rękawice ochronne

uvex rubiflex S XG uvex rubiflex S uvex rubiflex S uvex rubiflex SZ uvex profatrol uvex profagrip

Nitrile
uvex profastrong

Chloroprene
uvex profapren

Butyl
uvex profabutyl

Butyl/Viton®

uvex profaviton

uvex u-fit lite uvex u-fit

VITON® jest marką E.I. du Pont de Nemours and Company.

 190 – 193

 194 – 195

197
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Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

Zagrożenia mechaniczne

Prace precyzyjne Prace ogólne Prace ciężkie
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Czynności wymagające wysokiego poziomu czucia
Przykłady: montaż drobnych elementów, praca 
z małymi częściami (np. śruby), sterowanie, 
przeglądy końcowe

P
ra

ce
  

og
ól

ne Ogólne czynności wymagające użycia solidnych i stabilnych 
rękawic ochronnych

Przykłady: obsługa, transport, przetwarzanie 
metali lekkich, standardowe prace montażowe, 
konserwacje

P
ra

ce
ci

ęż
ki

e Trudne czynności wymagające ekstremalnie
solidnych rękawic ochronnych odpornych na
ścieranie

Przykłady: transport ciężki (np. transport na 
paletach), budowa, obsługa

S
uc

he Obszary pracy bez wilgoci (woda, olej, tłuszcz, smar chłodzący 
itp.) – rękawice ochronne dla takich warunków pracy cechują się 
ekstremalną oddychalnością

Przykłady: kontrola jakości, prace montażowe,
dystrybucja, przetwarzanie końcowe

Le
kk

o 
 

w
ilg

ot
ne Obszary pracy z niewielką ilością wilgoci – rękawice ochronne 

dla takich warunków pracy cechują się mniejszą oddychalnością; 
istotne znaczenie ma powłoka chroniąca przed wodą/wilgocią 
i gwarantuje odporność na ślizganie

Przykłady: części pokryte olejem, zmiana 
warunków pracy z suchych na wilgotne

M
ok

re Obszary pracy, gdzie wymaga się ochrony przed cieczami 
(z wyłączeniem substancji chemicznych) – niezbędne są 
uszczelnione rękawice ochronne, odporne na ślizganie

Przykłady: zdejmowanie zaolejonych/mokrych 
części z maszyn, czynności na wolnym powietrzu 
(wilgotność zależna od pogody)

uvex  
 phynomic XS

uvex  
unipur carbon 

uvex  
unipur MD

uvex unipur 
6630 
6631 
6639

uvex  
rubipor ergo

uvex  
unigrip

uvex unipur 6634

uvex phynomic  
foam

uvex phynomic 
wet

uvex  phynomic 
wet plus

uvex  phynomic 
XG

uvex unilite 
7700Le

kk
o 

w
ilg

ot
-

ne
/O

le
is

te
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dla monitorów przemysłowych z ekranami dotykowymi

Rękawice ochronne

Model rękawic Norma Obszary  
zastosowania

Właściwości Standardowe
zastosowania

dotykowe

Kompleksowe  
zastosowanie do-
tykowe  (np. zoom)

uvex phynomic XS
uvex phynomic XS-W

EN 388:
ochrona przed
przecięciem
klasa 1

Montaż elementów
drobnych i montaż 
końcowy

• Impregnacja z zacho-
waniem właściwości 
oddychalności 

• Ochrona mechaniczna

uvex rubipor XS EN 388:
ochrona przed
przecięciem
klasa 1

Montaż elementów
drobnych i montaż 
końcowy

• Impregnacja z zacho-
waniem właściwości 
oddychalności 

• Ochrona mechaniczna

uvex profi ergo EN 388:
ochrona przed
przecięciem
klasa 1

Praca z olejami • Częściowo powlekane
• Nieprzepuszczalne dla 

oleju i wody

uvex C500 foam
uvex C300 foam

EN 388:  
ochrona przed
przecięciem
klasa 5 i 3

Przenoszenie ostrych
części

• Przewiewne
• Ochrona przed 

przecięciem

uvex rubiflex S (blue) EN 374 Praca z substancjami
chemicznymi, farbami
itp.

• Powleczone w całości
• Nieprzepuszczalne dla 

substancji chemicz-
nych, oleju i wody

uvex u-fit lite EN 374 Laboratoria,
przemysł spożywczy 
oraz medyczny

• Jednorazowe rękawice 
ochronne

Nowoczesne i skomputeryzowane procesy
produkcyjne oraz zakłady produkcyjne
przeprowadzają swoje procesy kontrolne za 
pomocą monitorów przemysłowych z ekrana-
mi dotykowymi. Niemniej nawet w takich wa-
runkach pracy konieczne jest stosowanie rę-
kawic ochronnych, dzięki którym możliwe jest 
obsługiwanie ekranów dotykowych.

Jako ekspert w dziedzinie rękawic ochronnych, 
UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG opra-
cowała odpowiedni i zoptymalizowany system 
produktu do stosowania z monitorami przemy-
słowymi wyposażonymi w ekrany dotykowe. 
System produktu został opracowany i przete-
stowany dla szerszego zakresu zastosowań.
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Perfekcja w 3 wymiarach

uvex phynomic

Doskonałe dopasowanie 
Precyzja aż po same 
końcówki palców... 

Optymalna funkcjonalność

Odpowiednie dla wielu obszarów  
zastosowania...

Produkt bezpieczny  
dla skóry  
uvex pure standard

 *  Seria uvex phynomic została poddana testom 
klinicznym w proDERM® Instytucie Badawczym 
Dermatologii Stosowanej (Hamburg, Niemcy). 
Wyjątkowo dobra tolerancja dla skóry rękawic 
ochronnych uvex phynomic została poddana 
testom dermatologicznym (proDERM® badania: 
11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02).

**  Modele uvex phynomic foam oraz uvex  
phynomic XS

…dzięki rewolucyjnej technologii 3D ergo ...dzięki rewolucyjnej powłoce hydro�polimerowej Udoskonalona ochrona skóry

• Anatomiczny kształt ręki 3D-ergo
• Elastyczna powłoka hydro-polimerowa
•  Cienka wyściółka dzianinowa, 15-oczkowa, 

na bazie poliamidu/elastanu 

Rękawice uvex pasują niczym druga skóra.
Naturalny dotyk.
Maksymalna elastyczność. 

Ochrona zdrowia:
• Brak podrażnień skóry
• Przebadane dermatologicznie*
•  Certyfikat zgodny z Oeko-Tex® Standard 

100
•  Bez szkodliwych rozpuszczalników (DMF, 

TEA)
• Bez substancji alergennych

Ochrona produktu:
•  Bez zawartości silikonu – zgodnie ze zna-

kiem firmowym
•  Odpowiednie dla wrażliwych powierzchni
• Nie zostawia żadnych śladów
•  Certyfikacja dla procesów spożywczych**

Bez względu na warunki pracy: suche, wilgotne lub
mokre/oleiste, rewolucyjna cienka i solidna powłoka z hy-
dro-polimeru gwarantuje optymalną funkcjonalność oraz 
wysoką wytrzymałość w każdej sytuacji – zgodnie z ob-
szarem zastosowania. 

uvex phynomic XS /XS-W:
• Impregnacja hydro-polimerem
• Najlżejsze rękawice ochronne w swojej klasie
• Odpowiednie szczególnie dla warunków suchych

uvex phynomic foam:
•  50% uszczelniona powłoka z pianki hydro-polimerowej
• Odpowiednie dla lekko wilgotnego środowiska
• Doskonała chwytność na sucho

uvex phynomic wet/wet plus:
•  80% uszczelniona powłoka z pianki hydro-polimerowej
• Właściwości wodoodporne
• Ochrona przed wilgocią/olejem

uvex phynomic XG:
• Xtra Grip powłoka z pianki hydro-polimerowej
•  Najlepsza chwytność w swojej klasie przy pracy z olejem
• Szczególnie elastyczne i ekstremalnie solidne
• Wysoka odporność na ścieranie
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Doskonałe dopasowanie, optymalna funkcjonalność, absolutna czystość

uvex phynomic

Najlżejsze rękawice ochronne w swojej klasie
uvex phynomic XS/XS-W

uvex 
phynomic XS/

phynomic XS-W
(15�oczkowe)

18�oczkowe 
z mikropianką
NBR/pianką

NBR

15�oczkowe 
z mikropianką
NBR/pianką

NBR

162%

129%

100%

Biorąc pod uwagę indeks wagi dłoni*, waga rękawic (15�18�oczkowych) uvex  
phynomic XS/XS-W jest dużo niższa w porównaniu z innymi tej klasy rękawi�rękawi�
cami ochronnymi z powłoką, wykonanymi z dzianiny metodą bezszwową.

• Doskonały zmysł dotyku
•  Doskonała chwytność  

na sucho
•  Nie zostawiają żadnych 

śladów
•  Odpowiednie dla obsługi  

dotykowej
• Doskonała wytrzymałość

*  Porównanie podstawowej wagi znormalizowanych 
próbek materiału obejmujących wyściółkę oraz powłokę 
z obszaru dłoni

200% 

150% 

100% 

50% 

0% 
Indeks wagi dłoni
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uvex phynomic
Perfekcja w 3 wymiarach

3131

EN 388

Art. nr phynomic XS phynomic XS-W phynomic foam
EN 388 (3 1 2 1) 388 (3 1 2 1) 388 (3 1 3 1)
Rozmiary 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11

Budowa impregnacja hydro-polimerowa na dłoni i końcówkach palców,  
mankiet z dzianiny

powłoka z pianki hydro-polimerowej na dłoni i końcówkach palców, 
mankiet z dzianiny

Wyściółka poliamid/elastan poliamid/elastan
Powłoka Impregnacja hydro-polimerowa powłoka z pianki hydro-polimerowej 
Kolor szary/szary biały/biały biały/szary
Odporność dla obszarów suchych oraz lekko wilgotnych dla obszarów suchych oraz lekko wilgotnych 
Model 60056 60055 60050

uvex phynomic foamuvex phynomic XS · uvex phynomic XS-W

3121

EN 388

3121

EN 388

Rękawice ochronne uvex phy-
nomic XS/XS-W to najlżejsze 
rękawice ochronne w swojej kla-
sie. Impregnacja hydro-polime-
rowa jest ekstremalnie cienka, 
zachowując jednocześnie wysoką 
wytrzymałość i wyjątkową 
zręczność. 

Właściwości 
• Znakomita zręczność
• Optymalna chwytność na sucho
• Ekstremalna oddychalność

uvex pure standard
• Bez zawartości substancji szko-

dliwych zgodnie z Oeko-Tex® 
Standard 100

• Bez zawartości rozpuszczalni-
ków (np. DMF, TEA)

• Bez katalizatorów
• Przebadane dermatologicznie

Zastosowanie 
• Prace precyzyjne
• Prace montażowe drobnych 

elementów
• Przemysł spożywczy

Rękawice ochronne uvex phyno-
mic foam są ultralekkie i uniwer-
salne.
Powłoka z pianki uvex phynomic
foam jest ekstremalnie elastycz-
na i zapewnia dobrą chwytność 
bez pozostawiania śladów na
delikatnych powierzchniach.

Właściwości 
• Znakomita zręczność
• Doskonała chwytność na sucho
• Ekstremalna oddychalność

uvex pure standard
• Bez zawartości substancji sz-

kodliwych zgodnie z Oeko-Tex® 
Standard 100

• Bez zawartości rozpuszczalni-rozpuszczalni-
ków (np. DMF, TEA)

• Bez katalizatorów
• Przebadane dermatologicznie

Zastosowanie 
• Prace precyzyjne
• Prace montażowe drobnych 

elementów
• Przemysł spożywczy

Ekstremalnie 
lekkie

uvex phynomic foamuvex phynomic XS-Wuvex phynomic XS
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uvex phynomic
Doskonałe dopasowanie, optymalna funkcjonalność, absolutna czystość 

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

4131

EN 388

Rękawice ochronne uvex phyno-
mic wet/wet plus cechują się
uniwersalnością i nadają się do
użytkowania w bardziej wymaga-
jących obszarach zastosowania 
wewnątrz budynku i na zewnątrz. 
Powłoka z pianki hydro-polimero-
wej odporna na działanie wody 
jest w szczególności odpowied-
nia dla warunków wilgotnych 
i oleistych.

Właściwości 
• Znakomita zręczność
• Dobra chwytność w warunkach 

suchych i mokrych
• Wysoki poziom oddychalności
• Powłoka wodoodporna 

i wyściółka

uvex pure standard
• Bez zawartości substancji szko-

dliwych zgodnie z Oeko-Tex® 
Standard 100

• Bez zawartości rozpuszczalni-
ków (np. DMF, TEA)

• Bez katalizatorów
• Przebadane dermatologicznie

Zastosowanie 
• Prace precyzyjne
• Prace montażowe przy drob-

nych elementach/prace monta-
żowe

• Ogólne prace konserwacyjne 

Rękawice ochronne uvex phy-
nomic XG zapewniają najlepszą
chwytność elementów pokrytych
olejem w swojej klasie.
Innowacyjna powłoka piankowa
Xtra Grip z hydro-polimeru jest
szczególnie elastyczna 
i ekstremalnie solidna.

Właściwości 
• Znakomita zręczność
• Najlepsza chwytność ele-

mentów pokrytych olejem
• Wytrzymałość
• Wysoki poziom oddychalności 

uvex pure standard
• Bez zawartości substancji szko-

dliwych zgodnie z Oeko-Tex® 
Standard 100

• Bez zawartości rozpuszczalni-
ków (np. DMF, TEA)

• Bez katalizatorów
• Przebadane dermatologicznie

Zastosowanie 
• Prace precyzyjne
• Prace montażowe przy drob-

nych elementach/prace 
montażowe

• Ogólne prace konserwacyjne

Art. nr phynomic wet phynomic wet plus phynomic XG
EN 388 (4 1 3 1) 388 (4 1 3 1) 388 (4 1 3 1)
Rozmiary 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11

Budowa powłoka z pianki hydro-polimerowej
na dłoni i końcach palców, 
mankiet z dzianiny 

mankiet z dzianiny,
częściowo powleczony spód

powłoka z pianki hydro-polimerowej Xtra Grip na dłoni  
i koniuszkach palców, mankiet z dzianiny

Wyściółka poliamid/elastan poliamid/elastan poliamid/elastan
Powłoka powłoka z pianki hydro-polimerowej powłoka z pianki hydro-polimerowej powłoka z pianki hydro-polimerowej Xtra Grip
Kolor niebieski/antracytowy niebieski/antracytowy czarny/czarny
Odporność dla wilgotnych/oleistych warunków dla wilgotnych/oleistych warunków dla wilgotnych/oleistych warunków
Model 60060 60061 60070

4131

EN 388

4131

EN 388

uvex phynomic XG

Wyjątkowa 
chwytność

uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic XG
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Zagrożenia mechaniczne
Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

uvex rubipor XS
Rękawice ochronne uvex rubipor 
XS cechuje elastyczność 
i lekkość z impregnacją NBR 
zachowującą oddychalność. 
Rękawice ochronne uvex rubi-
por XS zapewniają doskonałą 
oddychalność dzięki połączeniu
ekstremalnie lekkiej impregnacji 
NBR oraz rozciągliwego materiału 
z bawełny.
Właściwości te zostały poddane 
analizie na podstawie modelu 
skóry w Instytucie Hohenstein.

Właściwości
• Wysoce elastyczny i rozciągliwy 

materiał spodni z bawełny 
z elastanem

• Doskonałe dopasowanie
• Wysoki poziom zręczności aż po 

same końcówki palców
• Wysoki poziom oddychalności
• Niski poziom gromadzenia 

ładunków, wyładowania ele-
ktrostatyczne zgodnie z DIN EN 
61340-5-1

Zastosowanie
• Prace montażowe przy 

drobnych elementach
• Sortowanie
• Kontrola/Wykańczanie
• Ochrona produktu

uvex rubipor ergo
Rękawice ochronne uvex rubipor 
ergo posiadają impregnację NBR 
zachowującą właściwości oddy-
chalności. Zapewnia to komforto-
wą regulację temperatury nawet 
przy dłuższym stosowaniu (np. 
przez całą zmianę). 

Właściwości
• Doskonałe dopasowanie ergo-

nomiczne
• Wysoki stopień elastyczności
• Wysoki poziom zręczności aż po 

same końcówki palców
• Wysoki poziom oddychalności

Zastosowanie
• Prace montażowe przy 

drobnych elementach
• Sortowanie
• Kontrola
• Ochrona produktu

Art. nr XS2001 XS5001B
EN 388 (0 1 2 1) 388 (0 1 2 1)
Rozmiary 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10
Budowa impregnacja zachowująca oddychalność na dłoni, palcach i kciuku,

elastyczny materiał spodni, mankiet z dzianiny
Wyściółka bawełna/elastan bawełna/elastan
Powłoka NBR special (kauczuk nitrylowo-butadienowy), impregnacja
Kolor biały niebieski
Odporność dla warunków suchych dla warunków suchych
Model 60276 60316

Art. nr E5001B E2001
EN 388 (0 1 2 1) 388 (0 1 2 1)
Rozmiary 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10
Budowa impregnowana powłoka na dłoni i palcach, mankiet z dzianiny
Wyściółka bawełna bawełna
Powłoka NBR special (kauczuk nitrylowo-butadienowy), impregnacja
Kolor niebieski pomarańczowy
Odporność dla zastosowań w warunkach suchych
Model 60201 60234

0121

EN 388

0121

EN 388

XS2001

XS5001B

E5001B

E2001
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Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

Zagrożenia mechaniczne

uvex unigrip PA · uvex unigrip 6624 · uvex unigrip 6620
Wysokiej jakości rękawice ochron-
ne z dzianiny charakteryzują się do-
skonałą chwytnością, dzięki czemu 
nadają się do zastosowań, w któ-
rych występuje ogólne zagrożenia 
mechaniczne. W zależności od wer-
sji nadają się do zadań ogólnych 
(6622 6624) lub do zadań wymaga-
jących precyzji (6620). Model uvex 
unigrip PA to cienka rękawica wyko-

Art. nr unigrip PA 6624 6620
EN 388 (4 2 4 1) 388 (3 2 4 X) 388 (2 1 4 X)
Rozmiary 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10
Budowa 13-oczkowe,  

cienka dzianina 10-oczkowe 13-oczkowe,  
cienka dzianina

Wyściółka poliamid poliamid/bawełna poliamid/bawełna
Powłoka kropki PVC kropki PVC kropki PVC
Kolor biały/niebieski kropki szary/czerwony kropki biały/niebieski kropki
Odporność dla obszarów suchych dla obszarów suchych dla obszarów suchych
Model 60513 60238 60135

214 X

EN 388

324 X

EN 388

uvex unipur carbon
Rękawice ochronne antystatyczne 
łączą w sobie różne technologie, 
tworząc idealną koncepcję ogólną. 
Wyściółka poliamidowo-węglowa 
zapewnia wyjątkową zręczność 
oraz przylegające dopasowanie. 
Końcówki palców zostały pokryte 
cienką powłoką w celu zapewnie-
nia chwytności oraz zmaksymali-
zowania zmysłu dotyku. Mikro-
kropki węglowe zapewniają dosko-
nałą chwytność dłoni oraz zwięk-
szają zręczność, w wyniku czego 
rękawica posiada ekstremalną od-
dychalność.

Właściwości
• Antystatyczna rękawica ochron-

na
• Wyjątkowa zręczność
• Doskonała chwytność na sucho 

Zastosowanie 
• Prace montażowe przy drobnych 

elementach
• Elektronika
• Praca przy ekranach dotykowych
• Instalacja podzespołów elektro-

nicznych

Art. nr unipur carbon
EN 388 (0 1 3 1)
Rozmiary 6, 7, 8, 9, 10
Budowa końcówki palców pokryte elas-

tomerem, dłoń z mikrokropkami 

Wyściółka poliamid/włókno węglowe

Powłoka cienka powłoka elastomerowa, 
dłoń: włókno węglowe z mikro-
kropkami

Kolor szary
Odporność dla obszarów suchych
Model 60556

uvex unipur MD
Nowe rękawice ochronne łączą 
w sobie różnorodne technologie 
i koncepcje budowy, zapewniając 
idealne rozwiązanie produktowe. 
Wyściółka poliamidowa zapewnia 
doskonałą zręczność i dopasowa-
nie. Końcówki palców posiadają 
cienką powłokę, zwiększając 
chwytność oraz zmysł dotyku. 
Cienkie mikro-kropki w obszarze  
dłoni zapewniają doskonałą chwyt-
ność oraz zręczność. 

Właściwości
• Wysoki poziom elastyczności
• Wyjątkowa zręczność
• Wysoki poziom oddychalności

Zastosowanie
• Prace montażowe przy drobnych  

elementach

Art. nr unipur MD
EN 388 (0 1 3 1)
Rozmiary 6, 7, 8, 9, 10
Budowa dłoń pokryta poliamidem 

z nadgarstkiem z dzianiny
Wyściółka poliamid

Powłoka
końcówki palców: cienka 
powłoka elastomerowa, dłoń: 
przezroczyste mikrokropki

Kolor biały
Odporność dla obszarów suchych
Model 60550

Dostępne także 
w wersji bez

mikrokropek na dłoni

Dostępne także 
w wersji bez

mikrokropek na dłoni

0131

EN 388

4241

EN 388

nana z poliamidu zapewniająca do-
skonałe dopasowane. 
Właściwości
• Elastyczność i bezpieczna 

chwytność
• Doskonałe dopasowanie
• Wytrzymałość mechaniczna
Zastosowanie
• Prace montażowe, sortowanie
• Pakowanie

uvex unigrip 6620:  
poliamid/bawełna

uvex unigrip PA:  
poliamid

uvex unigrip 6624:  
poliamid/bawełna

0131

EN 388
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Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

Zagrożenia mechaniczne

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631
Rękawice ochronne z dzianiny 
z powłoką PU 
Niezawodne, lekkie oraz
elastyczne – zapewniają dosko-
nałą zręczność. Strona we-
wnętrzna oraz końcówki palców 
zostały pokryte PU.

Właściwości
• Wysoki poziom elastyczności
• Znakomita zręczność
• Wysoka odporność na ścieranie
• Wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
• Prace montażowe przy drob-

nych elementach 
• Prace precyzyjne

Art. nr 6618
EN 388 (3 1 2 1)
Rozmiary 7, 8, 9, 10, 11
Budowa mankiet z dzianiny, dłoń oraz końcówki palców z powłoką poliuretanową
Wyściółka poliamid, 18-oczkowe
Powłoka poliuretan
Kolor szary/czarny
Odporność dla obszarów suchych oraz lekko wilgotnych
Model 60586

Art. nr 6639
EN 388 (4 1 3 1)
Rozmiary 7, 8, 9, 10, 11
Budowa mankiet z dzianiny, dłoń oraz końcówki palców z powłoką poliuretanową
Wyściółka poliamid
Powłoka poliuretan
Kolor czarny/czarny
Odporność dla obszarów suchych oraz lekko wilgotnych
Model 60248

uvex unipur 6618

uvex unipur 6639

Model uvex unipur 6618 jest ul-
tralekki oraz elastyczny dzięki 
ekstremalnie cienkiej 18-oczko-
wej wyściółce nylonowej, która 
posiada przewiewną czarną po-
włokę PU na dłoni oraz na koń-
cówkach palców. Odpowiednie 
dla zastosowań wymagających 
wysokiego poziomu zręczności.

Właściwości
• Znakomita zręczność
• Ultralekkość z maksymalną 

elastycznością
• Wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
• Precyzyjne prace montażowe
• Prace precyzyjne

Standardowe rękawice ochronne 
PU z poliamidu dla zadań ogól-
nych. Czarne włókna poliamido-
we oraz czarna powłoka PU spra-
wiają, że rękawice nadają się ide-
alnie do pracy w brudnych warun-
kach.

Właściwości
• Ekstremalnie elastyczne
• Znakomita zręczność
• Dobra odporność na ścieraniee 

Zastosowanie
• Precyzyjne prace montażowe
• Prace precyzyjne

3121

EN 388

4131

EN 388

Art. nr 6630 6631
EN 388 (4 1 4 1) 388 (4 1 4 1)
Rozmiary 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11
Budowa mankiet z dzianiny, dłoń oraz końcówki palców z powłoką poliuretanową
Wyściółka poliamid poliamid
Powłoka poliuretan poliuretan
Kolor biały szary
Odporność dla obszarów suchych i lekko wilgotnych
Model 60173 60244

4141

EN 388

6630 6631
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Obszar zastosowania: prace precyzyjne/prace ogólne

Zagrożenia mechaniczne

uvex unipur 6634
Rękawice ochronne z dzianiny 
z powłoką NBR 
Rękawice zapewniają niezawod-
ną ochronę przed wilgocią dzięki 
powłoce z kauczuku nitrylowego 
bez porów na dłoniach. 

Właściwości
• Wysoki poziom elastyczności
• Znakomita zręczność
• Wysoka odporność na ścieranie
• Wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
• Prace montażowe przy 

drobnych elementach
• Prace precyzyjne

Art. nr 6634
EN 388 (4 1 3 3)
Rozmiary 7, 8, 9, 10
Budowa mankiet z dzianiny, dłoń oraz końcówki palców z powłoką NBR
Wyściółka poliamid
Powłoka NBR (kauczuk nitrylowy)
Kolor szary/czarny
Odporność odporność na olej i smar
Model 60321

4133

EN 388

uvex unilite 7700
Model uvex unilite 7700 to wy-
trzymałe rękawice ochronne 
z dzianiny z powłoką nitrylową/
pianką PU. Optymalne dopaso-
wanie zapewnia precyzyjne prze-
noszenie nawet najmniejszych 
części.

Właściwości
• Wysoki poziom elastyczności
• Wysoka odporność na ścieranie
• Wytrzymałość mechaniczna
• Doskonałe dopasowanie

Zastosowanie
• Prace montażowe przy 

drobnych elementach
• Prace precyzyjne

Art. nr unilite 7700
EN 388 (4 1 3 1)
Rozmiary 7, 8, 9, 10, 11

Budowa mankiet z dzianiny, dłoń oraz końcówki palców z powłoką
poliuretanową/NBR

Wyściółka poliamid/elastan
Powłoka NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy)/hydro-poliuretan
Kolor szary/czarny
Odporność dla obszarów suchych oraz warunków wilgotnych/oleistych
Model 60585

4131

EN 388
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Obszar zastosowania: prace ogólne/prace ciężkie

Zagrożenia mechaniczne

uvex contact ergo
Model uvex contact ergo charak-
teryzuje się specjalistyczną gęstą 
powłoką NBR odporną na działa-
nie oleju i smaru. Wysokiej jakości 
wyściółka bawełniana zapewnia 
wyjątkowy komfort użytkowania, 
wygodę dla skóry oraz regulację 
temperatury wewnątrz rękawic.

Właściwości
• Doskonałe dopasowanie ergo-

nomiczne
• Wysoki poziom elastyczności
• Bardzo dobra zręczność aż po 

same końcówki palców
• Znakomita wentylacja spodu 

ręki
• Dobra absorpcja pary wodnej 

dzięki wyściółce bawełnianej

Zastosowanie
• Prace montażowe przy drob-

nych elementach
• Transport/pakowanie
• Przeglądy techniczne/konser-

wacja

Art. nr ENB20C
EN 388 (2 1 2 1)
Rozmiary 6, 7, 8, 9, 10, 11
Budowa powłoka na dłoni i palcach, mankiet z dzianiny
Wyściółka bawełna
Powłoka NBR special (kauczuk nitrylowo-butadienowy)
Kolor pomarańczowy
Odporność dobra odporność na olej i smar
Model 60150

2121

EN 388

Pace precyzyjne Prace ogólne Prace ciężkie
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Obszar zastosowania: prace ogólne/prace ciężkie

Zagrożenia mechaniczne

uvex profi ergo
Rękawice ochronne uvex profi 
ergo to klasyczne rękawice 
ochronne o ergonomicznym do-
pasowaniu. Ekstremalnie funkcjo-
nalne, wysokiej jakości, nadają się 
do zadań uniwersalnych oraz 
ciężkich warunków pracy. 

Właściwości
• Znakomite dopasowanie ergo-

nomiczne
• Wysoki poziom elastyczności
• Bardzo dobra chwytność w wa-

runkach suchych/mokrych
• Dowiedziona wysoka akcepta-

cja użytkownika
• Dobra absorpcja pary wodnej 

dzięki wyściółce bawełnianej

Zastosowanie
• Przetwarzanie metali lekkich/

średnich
• Naprawy/Konserwacja
• Rękawice uniwersalne

Art. nr ENB20A ENB20
EN 388 (2 1 2 1) 388 (2 1 2 1)
Rozmiary 6, 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10

Budowa mankiet z dzianiny  
częściowo powleczony spód

w pełni powleczony spód,  
mankiet z dzianiny

Wyściółka bawełna bawełna
Powłoka NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy)
Kolor pomarańczowy pomarańczowy
Odporność dobra odporność na oleje i smary
Model 60147 60148

uvex profi ergo XG
Rękawice ochronne uvex profi 
ergo XG z innowacyjną technolo-
gią uvex Xtra Grip łączą w sobie 
ochronę, doskonałą chwytność, 
elastyczność i wyjątkową odpor-
ność mechaniczną dzięki wielo-
warstwowej budowie.

Właściwości
• Wyjątkowa chwytność w warun-

kach suchych i mokrych
• Wielowarstwowa budowa 

zapewniająca doskonałą 
odporność

• Ergonomiczne dopasowanie
• Wysoki poziom elastyczności
• Wyjątkowy komfort użytkowania
• Znakomita zręczność
• Wyściółka bawełniana zapew-

niająca doskonałą absorpcję 
pary wodnej 

Zastosowanie
• Utrzymanie ruchu
• Montaż
• Przemysł metalowy
• Rękawice uniwersalne 

Art. nr XG20A XG20
EN 388 (3 1 2 1) 388 (3 1 2 1)
Rozmiary 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10

Budowa mankiet z dzianiny,  
częściowo powleczony spód

w pełni powleczony spód,  
mankiet z dzianiny

Wyściółka bawełna bawełna
Powłoka NBR special (kauczuk nitrylowo-butadienowy) + powłoka Xtra Grip
Kolor pomarańczowy/czarny pomarańczowy/czarny
Odporność dobra odporność na oleje i smary
Model 60558 60208

3121

EN 388

2121

EN 388

Wyjątkowa
chwytność

ENB20A ENB20

XG20A

XG20
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Obszar zastosowania: prace ciężkie

Zagrożenia mechaniczne

uvex rubiflex 
Wysokiej jakości rękawice ochron-
ne pokryte warstwą NBR – są nie-
zwykle elastyczne, zapewniają 
znakomitą zręczność, nadają się 
do ciężkich warunków pracy i są 
wyjątkowo wytrzymałe. 

Właściwości
• Anatomiczny kształt
• Wysoki poziom elastyczności
• Dobra chwytność
• Komfortowe dopasowanie
• Znacząca odporność na 

ścieranie

Zastosowanie
• Przetwarzanie metali lekkich/

średnich
• Konserwacja/Obsługa
• Malowanie/Powlekanie
• Prace naprawcze
• Kontrola

uvex compact
Szczególnie solidne rękawice 
ochronne z wyjątkową odporno-
ścią na ścieranie i rozrywanie. 
Odpowiednie do zadań manual-
nych z zastosowaniem surowców.

Właściwości
• Dobra odporność na ścieranie 

oraz przecięcia
• Ochrona nadgarstka dzięki 

płóciennemu mankietowi
• Odporność na rozrywanie

Zastosowanie
• Obróbka metalu
• Budowa maszyn
• Obróbka drewna
• Transport
• Prace betoniarskie/budowlane

Art. nr NB27E NB27H
EN 388 (4 2 2 1) 388 (4 2 2 1)
Rozmiary 9, 10 10

Budowa płócienny mankiet,  
częściowa powłoka

płócienny mankiet,  
powłoka na całej długości

Wyściółka dzianina bawełniana dzianina bawełniana
Powłoka NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy)
Kolor niebieski niebieski
Odporność dobra odporność na olej i smar
Model 98899 98900

Art. nr NB27 NB35 NB40
EN 388 (3 1 1 1) 388 (3 1 1 1) 388 (3 1 1 1)
Rozmiary 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11
Długość ok. 27 cm 35 cm 40 cm
Budowa mankiet, powłoka na całej długości
Wyściółka splot bawełniany
Powłoka NBR special (kauczuk nitrylowo-butadienowy)
Kolor pomarańczowy pomarańczowy pomarańczowy
Odporność dobra odporność na olej i smar
Model 89636 60235 60230

4221

EN 388

3111

EN 388

uvex unilite thermo · uvex unilite thermo plus
Zimowe rękawice ochronne
charakteryzują się ekstremalnie 
solidną powłoką zachowującą 
elastyczność nawet w niskich 
temperaturach. Akryl oraz wełna 
zapewniają dobrą izolację.

Właściwości 
• Wysoki poziom elastyczności
• Znakomita zręczność
• Wysoka odporność na ścieranie
• Wytrzymałość mechaniczna

Zastosowanie
• Praca w zimnych warunkach
• Praca na chłodni
• Praca na wózku widłowym

Art. nr unilite thermo unilite thermo plus
EN 388 (3 2 3 1), 511 (010) 388 (3 2 3 1), 511 (010)
Rozmiary 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11
Budowa powłoka na dłoni i końcówkach

palców, mankiet z dzianiny
spód ręki częściowo powleczony,
mankiet z dzianiny

Wyściółka budowa dwuwarstwowa: połaczenie akrylu i nowej wełny (strona wewnętrzna),
poliamid/elastan (strona zewnętrzna)

Powłoka elastyczna powłoka polimerowa
Kolor czarny czarny
Odporność dla obszarów suchych oraz lekko wilgotnych
Model 60593 60592

3231

EN 388

010

EN 511

NB27E

NB27H

uvex unilite thermo uvex unilite thermo plus
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Obszar zastosowania: środowisko gorące

Zagrożenia mechaniczne

uvex nk
Rękawice ochronne wysokiej ja-
kości z powłoką NBR zapewniają 
wyjątkowy komfort użytkowania. 
Wyściółka bawełniana/aramido-
wa zapewnia optymalną ochronę 
przed przecięciem oraz dobrą 
wytrzymałość. Szorstka po-
wierzchnia zapewnia wyjątkową 
chwytność. 

Rękawice pozwalają na bezpiecz-
ny kontakt z przedmiotami gorą-
cymi o temperaturze do +100°C

Art. nr NK2722 NK4022
EN 388 (3 2 4 3), 407 388 (3 2 4 3), 407
Rozmiary 9, 10 9, 10
Długość ok.. 27 cm 40 cm
Budowa mankiet, powłoka na całej długości
Wyściółka wyściółka warstwowa, bawełna/dzianina aramidowa
Powłoka NBR special (kauczuk nitrylowo-butadienowy)
Kolor pomarańczowy pomarańczowy
Odporność dobra odporność na oleje i smary
Model 60213 60202Wyściółka warstwowa

Odporność 
na przecięcia 
i temperaturę

3243

EN 388

X1XXXX

EN 407

uvex k-basic extra
Rękawice ochronne wykonane 
z grubo tkanej dzianiny ze 100% 
Kevlar® zostały wyścielone ba-
wełną, zapewniając idealną 
ochronę przed ciepłem i przecię-
ciem. Połączenie Kevlar® oraz 
bawełny gwarantuje izolację 
cieplną i umożliwia przenoszenie 
przedmiotów o temperaturze do 
+250°C.

Właściwości
• Bardzo dobra ochrona przed 

przecięciem
• Dodatkowa okładzina 

bawełniana
• Komfort użytkowania

Zastosowanie
• Obróbka metalu
• Przemysł motoryzacyjny
• Przemysł szklarski
• Odlewnictwo

Art. nr 6658
EN 388 (1 3 4 X)
Rozmiary 8, 10, 12
Budowa grubo tkana dzianina, 7-oczkowa
Wyściółka 100% Kevlar®, wyściółka bawełniana po stronie wewnętrznej
Kolor żółty
Odporność odporność na przecięcia i ciepło
Model 60179

Okładzina bawełniana

134X

EN 388

uvex profatherm
Rękawice ochronne uvex profa-
therm są odpowiednie dla wielu 
obszarów zastosowań, zapewnia-
jąc ochronę przed ciepłem (dla 
ciepła kontaktowego do +250°C 
zgodnie z EN 407), zimnem oraz
przecięciem. 

Właściwości
• Komfort użytkowania
• Dobra izolacja temperatury
• Bardzo dobra ochrona przed 

przecięciem

Zastosowanie
• Odlewnictwo
• Obróbka tworzyw sztucznych
• Obróbka metalu
• Hutnictwo

Art. nr XB40
EN 388 (1 2 4 1), 407 (X 2 X X X X)
Rozmiary 11
Długość ok. 40 cm
Budowa mankiet
Wyściółka bawełniana
Powłoka brak
Kolor beżowy
Odporność odporność na przecięcia, izolacja przed ciepłem i zimnem
Model 60595

1241

EN 388

X2XXXX

EN 407

KEVLAR® jest marką E.I. du Pont de Nemours and Company
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Klasa komfortu w ochronie przed przecięciem

uvex C500 and uvex C300

Podążaj z nami w przyszłość
Dzięki uvex słowo „kompromis” odchodzi do przeszłości! Rękawice
ochronne uvex C500 oraz uvex C300 wyznaczają nowe standardy 
w zakresie ochrony, komfortu, elastyczności, zręczności oraz oszczęd-
ności. Nasz nowy zaawansowany technologicznie produkt łączy 
wszystkie te cechy, a jego użytkowanie zwiększy gotowość pracowni-

ków do noszenia rękawic ochronnych oraz pomoże zapobiec wypad-
kom. Tylko produkty zapewniające komfort nosi się przez 100% czasu, 
co w naszym rozumieniu oznacza optymalną ochronę przed skalecze-
niami. Klasa komfortu firmy uvex w ochronie przed przecięciem. 
Witamy w przyszłości.

Ochrona przed przecięciem  
klasa 5 i 3
Technologia Bamboo TwinFlex® – 
zaawansowana technologia 
dla większego komfortu

• Mocne i wygodne
• Bambus – ekologiczny surowiec
• Efekt chłodzenia

Opatentowana funkcja ochronna Bam-
boo TwinFlex®: włókna szklane odpor�
ne na przecięcia oraz poliamid odporny 
na ścieranie zapewniają optymalną 
ochronę mechaniczną.

Opatentowana funkcja ochronna Bam-
boo TwinFlex®: miękka i komfortowa 
nić bambusowa zapewniająca jedwabi�
stość w dotyku oraz perfekcyjną regula�
cję temperatury w połączeniu z mocny�
mi włóknami Dyneema®, gwarantujący�
mi wysoką odporność na rozrywanie.

Technologia Bamboo TwinFlex® 

Zasada podwójnej warstwy

warstwa
zewnętrzna

wkładka

Komfort pierwszej klasy
uvex climazone – 
znacznie większa akceptacja użytkowników

Komfort użytkownika oraz poprawa mikroklimatu stanowią dla nas 
ostateczne punkty odniesienia. Dążąc do ciągłego doskonalenia, sys-
tem uvex climazone stosowany do ochrony rąk podlega stałemu roz-
wojowi. W tym celu nawiązujemy współpracę z wiodącymi i uznanymi 
na rynku instytutami badań, takimi jak Instytut Hohenstein czy Instytut 
Pirmasens (PFI). Indywidualne urządzenia pomiarowe, takie jak Clima-
tester (PFI), pozwalają na kontrolę właściwości termofizjologicznych 
oraz komfortu noszenia dla skóry.

• Zmniejszona potliwość
• Wysoka oddychalność
•  Znacznie wyższa  

absorpcja wilgoci niż  
w przypadku innych  
włókien

Bambus (komfort)

Dyneema®  
(odporność na rozdzieranie)

Poliamid (odporność na ścieranie)

Szkło (ochrona przed przecięciem 
klasa 5 i 3)

Technologia Bamboo TwinFlex® to zarejestrowana marka UVEX SAFETY GLOVES GmbH & Co. KG, Germany.
Dyneema® to znak handlowy Royal DSM N.V.
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uvex C500 and uvex C300
Wysoka wydajność i ochrona na najwyższym poziomie

Perfekcyjna zręczność w pracy
Naturalna zręczność – w każdej sytuacji

Oprócz inteligentnego zastosowania nowych materiałów do wkładek,
idealny kształt i dopasowanie zapewniane są dzięki użyciu nowej 
płaskiej formy odlewniczej ergo. Formy te, oparte na kształtach 
anatomicznych, stanowią dokładne odwzorowanie ręki, wpływając na 
poprawę dopasowania oraz większą zręczność ręki w rękawicy.

• Anatomiczny kształt
• Doskonała chwytność
• Naturalna zręczność

Ekstremalnie elastyczne 
Doskonała chwytność – technologia uvex grip

Jako eksperci w dziedzinie innowacyjnych technologii powłok
opracowaliśmy innowacyjne materiały do użytku we wszystkich 
obszarach zastosowań. W poniższym asortymencie zastosowane 
zostały cztery różne materiały powlekające:

Pianka SoftGrip z wysokowydajnego elastomeru (HPE)
Pianka HPE SoftGrip gwarantuje chwytność w warunkach suchych 
oraz lekko oleistych. Powłoka z mikroporami jest przepuszczalna, 
zapewniając stabilny mikroklimat we wnętrzu rękawic oraz wysoki 
stopień komfortu. Powłoka ta ma zastosowanie w modelach uvex 
C500/C300 foam.

Powłoka z wysokowydajnego elastomeru (HPE)
Dzięki powłoce HPE odpornej na ciecze rękawice nadają się do użytku 
w środowisku mokrym i oleistym. Rękawice te nadają się także do 
warunków suchych dzięki doskonałej odporności na ścieranie. 
Powłoka ta ma zastosowanie w modelach uvex C500/C300 wet oraz 
wet plus. 

Wysokowydajny elastomer (HPE) z powłoką xtra grip
Innowacyjna powłoka xtra grip nie przepuszcza cieczy i zapewnia 
bezpieczną chwytność w ekstremalnie mokrych i oleistych warunkach.

Mikrowypustki z wysokowydajnego winylu (HPV)
Technologia uvex grip zapewnia maksymalny komfort i zręczność 
dzięki anatomicznej budowie wypustek ze strefami flexzones dla 
pracy w warunkach suchych.
Model uvex C500/C300 posiada wypustki dla lepszej chwytności.
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Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

Zagrożenia mechaniczne

uvex C500
Właściwości
• Opatentowana technologia uvex 

Bamboo TwinFlex®
• Innowacyjna powłoka SoftGrip
• Ochrona przed przecięciem na 

najwyższym poziomie (klasa 5)
• Najwyższy komfort użytkowania 

dzięki uvex climazone
• Doskonałe czucie
• Wysoka odporność na ścieranie

• Wysoki poziom elastyczności
• Bez zawartości silikonu zgodnie 

ze znakiem firmowym
• Certyfikowane zgodnie z Oeko-

Tex® Standard 100
• Modele uvex C500 foam, wet, 

wet plus oraz sleeve posiadają 
certyfikaty zgodne z EN 407 dla 
ciepła kontaktowego do 100°C

Zastosowanie
• Metalurgia
• Przemysł motoryzacyjny
• Transport
• Prace montażowe
• Przemysł szklarski
• Utrzymanie i naprawy
• Transport/logistyka 

 
 

• Browary/Napoje
• Papiernictwo
• Budownictwo 

Art. nr uvex C500 XG uvex C500 wet plus uvex C500 wet uvex C500 foam uvex C500 pure uvex C500 dry uvex C500 uvex C500 sleeve
EN 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (4 5 4 2) 388 (2 5 4 X) 388 (2 5 4 X) 388 (2 5 4 X)
Rozmiary 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 M, L
Długość ok. 34 cm, 40 cm

Budowa spód powleczony  
na całej długości,  
rękawice z dzianiny 

rękawice z dzianiny, 
częściowo powleczony 
spód ręki

dłoń i końcówki 
palców powleczone, 
ściągacz

dłoń i końcówki 
palców powleczone, 
ściągacz

dłoń i końcówki 
palców powleczone, 
ściągacz

wypustki na dłoni po-
prawiające chwytność, 
rękawice z dzianiny

rękawice 
z dzianiny  

ochrona przedramienia 
z zapięciem na rzep 

Wyściółka bambus-wiskoza/
Dyneema®/
szkło/poliamid

bambus-wiskoza/
Dyneema®/
szkło/poliamid

bambus-wiskoza/
Dyneema®/
szkło/poliamid

bambus-wiskoza/
Dyneema®/
szkło/poliamid

bambus-wiskoza/
Dyneema®/
szkło/poliamid

bambuswiskoza/
Dyneema®/
szkło/poliamid

bambuswiskoza/
Dyneema®/
szkło/poliamid

bambuswiskoza/
Dyneema®/
szkło/poliamid

Powłoka wysokowydajny 
 elastomer (HPE),  
powłoka Xtra Grip

wysokowydajny  
elastomer (HPE) wet 

wysokowydajny  
Elastomer (HPE) wet 

wysokowydajny 
 elastomer (HPE),  pianka 
SoftGrip

wysokowydajny 
 elastomer (HPE),  pianka 
SoftGrip

wysokowydajny  
winyl (HPV),  
wypustki 

brak 
 

brak 
 

Kolor limonkowy/antracytowy limonkowy/antracytowy limonkowy/antracytowy limonkowy/antracytowy limonkowy/szary limonkowy/antracytowy limonkowy limonkowy

Odporność odporność na olej  
i smar

odporność na olej  
i smar

odporność na olej  
i smar

odporność na wilgoć odporność na wilgoć dla obszarów suchych 
 

dla obszarów suchych dla obszarów suchych 

Model 60600 60496 60492 60494 60503 60499 60497 60491

Technologia Bamboo TwinFlex® to zarejestrowana marka UVEX SAFETY GLOVES GmbH & Co. KG, Germany.
Dyneema® to znak handlowy Royal DSM N.V.

4542

EN 388

4542

EN 388

4542

EN 388

4542

EN 388

254X

EN 388

254X

EN 388

254X

EN 388

4542

EN 388

uvex C500 XG

uvex C500uvex C500 wet plus uvex C500 pure uvex C500 dryuvex C500 wet uvex C500 foam

uvex C500 sleeve
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Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

Zagrożenia mechaniczne

uvex C300
Właściwości
• Opatentowana technologia uvex Bamboo TwinFlex®
• Innowacyjna powłoka SoftGrip
• Wysoka odporność na przecięcia (klasa 3)
• Ekstremalnie komfortowe dzięki uvex climazone
• Znakomita zręczność
• Wysoka odporność na ścieranie
• Wysoki poziom elastyczności
• Bez zawartości silikonu zgodnie z testem na pozostawianie 

śladów
• Certyfikowane zgodnie z Oeko-Tex® Standard 100

Zastosowanie
• Przemysł motoryzacyjny
• Inżynieria
• Lotnictwo
• Metalurgia
• Utrzymanie ruchu
• Montaż
• Transport
• Budownictwo
• Przemysł naftowy i gazowy

Art. nr uvex C300 wet uvex C300 foam uvex C300 dry uvex C300
EN 388 (4 3 4 2) 388 (4 3 4 2) 388 (2 3 4 X) 388 (2 3 4 X)
Rozmiary 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11
Budowa powlekana dłoń oraz końcówki

palców, rękawice z dzianiny
powlekana dłoń oraz końcówki 
palców, rękawice z dzianiny

wypustki na dłoni
poprawiające chwytność, rękawice z dzianiny

Wyściółka
wiskoza bambusowa/
Dyneema®/
szkło/poliamid

wiskoza bambusowa/
Dyneema®/
szkło/poliamid

wiskoza bambusowa/
Dyneema®/
szkło/poliamid

wiskoza bambusowa/
Dyneema®/ 
szkło/poliamid

Powłoka wysokowydajny   
Elastomer (HPE)

wysokowydajny  Elastomer (HPE),  
pianka SoftGrip

wysokowydajny winyl  
(HPV), wypustki

brak 

Kolor antracytowy antracytowy antracytowy antracytowy
Odporność odporność na olej i smar odporność na wilgoć dla obszarów suchych dla obszarów suchych
Model 60542 60544 60549 60547

Technologia Bamboo TwinFlex® to zarejestrowana marka UVEX SAFETY GLOVES GmbH & Co. KG, Germany.
Dyneema® to znak handlowy Royal DSM N.V.

4342

EN 388

234X

EN 388

4342

EN 388

234X

EN 388

uvex C300 wet

uvex C300uvex C300 foam uvex C300 dry
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Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

Zagrożenia mechaniczne

uvex unidur 6641
Model ten wyróżnia się dzięki
wypróbowanym i przetestowa-
nym oryginalnym włóknom 
Dyneema®. Wysokiej jakości nić 
zapewnia doskonałą ochronę 
przed przecięciem (klasa 3). 
Rękawice zapewniają także
miękkość i komfort użytkowania 
dzięki wysokiej liczbie włókien 
Dyneema®.

Właściwości
• Wysoki poziom elastyczności
• Znakomita zręczność
• Wysoka odporność na ścieranie
• Dobra odporność na przecięcia
• Wysoki poziom wytrzymałości 

– bardziej długotrwałe 
rozwiązanie dla trudnych 
środowisk pracy 

Zastosowanie
• Metalurgia
• Przemysł motoryzacyjny
• Pakowanie

uvex unidur 6643 
Model ten wyróżnia się dzięki wy-
próbowanym i przetestowanym 
oryginalnym włóknom Dyneema® 
w połączeniu z czarnymi włókna-
mi poliamidowymi. Wysokiej jako-
ści włókno zapewnia doskonałą 
ochronę przed przecięciem (kla-
sa 3). Powłoka NBR chroni przed 
wilgocią.

Właściwości
• Wysoki poziom elastyczności
• Znakomita zręczność
• Wysoka odporność na ścieranie
• Dobra odporność na przecięcia
• Wysoki poziom wytrzymałości 

– bardziej długotrwałe 
rozwiązanie dla trudnych 
środowisk pracy

• Powłoka zapewnia odporność 
na olej

Zastosowanie
• Metalurgia
• Przemysł motoryzacyjny
• Pakowanie

Art. nr 6641
EN 388 (4 3 4 3)
Rozmiary 6, 7, 8, 9, 10, 11
Budowa mankiet z dzianiny, dłoń i końcówki palców z powłoką poliuretanową
Wyściółka włókno Dyneema® , elastan 
Powłoka poliuretanowa
Kolor biały/szary
Odporność dla obszarów suchych i lekko wilgotnych
Model 60210

Art. nr 6643
EN 388 (4 3 4 4)
Rozmiary 7, 8, 9, 10
Budowa mankiet z dzianiny NBR, powłoka na dłoni oraz końcówkach palców
Wyściółka włókno Dyneema®, poliamid, elastan  
Powłoka NBR (kauczuk nitrylowy)
Kolor nakrapiany szary/czarny 
Odporność odporność na olej i smar
Model 60314

Dyneema® to znak handlowy Royal DSM N.V.

4343

EN 388

4344

EN 388
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Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

Zagrożenia mechaniczne

Dyneema® to znak handlowy Royal DSM N.V.

uvex unidur 6659 
Włókno HPPE oraz włókno szkla-
ne uvex unidur 6659 zapewniają 
bardzo wysoką ochronę przed 
przecięciem. Nakrapiane szare 
rękawice ochronne stanowią ide-
alny wybór w przypadku pracy w 
warunkach czystych i brudnych.

Właściwości 
• Wysoki poziom elastyczności
• Wysoka odporność na ścieranie
• Wysoki poziom ochrony przed 

przecięciem 

Zastosowanie
• Metalurgia
• Przemysł motoryzacyjny
• Pakowanie

Art. nr 6659
EN 388 (4 5 4 1)
Rozmiary 7, 8, 9, 10
Budowa mankiet z dzianiny, dłoń i końcówki palców z powłoką poliuretanową
Wyściółka HPPE*, szkło, poliamid. elastan
Powłoka poliuretan
Kolor nakrapiany szary/czarny
Odporność dla obszarów suchych i lekko wilgotnych
Model 60588

4541

EN 388

* HPPE = wysokowydajny polietylen

uvex unidur 6648 
Włókna HPPE oraz spandex 
w modelu uvex unidur 6648 za-
pewniają dobrą ochronę przed 
przecięciem oraz doskonałe do-
pasowanie.

Właściwości
• Wysoki poziom elastyczności
• Znakomita zręczność
• Wysoka odporność na ścieranie

• Dobra odporność na przecięcia
• Wysoki poziom wytrzymałości 

– bardziej długotrwałe 
rozwiązanie dla trudnych 
środowisk pracy 

Zastosowanie
• Metalurgia
• Przemysł motoryzacyjny
• Pakowanie

4342

EN 388

Art. nr 6648 
EN 388 (4 3 4 2)
Rozmiary 7, 8, 9, 10
Budowa mankiet z dzianiny, dłoń i końcówki palców z powłoką poliuretanową
Wyściółka HPPE*, elastan
Powłoka poliuretan
Kolor biały/czarny
Odporność dla obszarów suchych i lekko wilgotnych
Model 60932

uvex unidur 6649 
Nakrapiane szare rękawice 
ochronne stanowią idealny wybór 
w przypadku pracy w warunkach
czystych i brudnych. Włókno 
HPPE zapewnia dobrą ochronę 
przed przecięciem (klasa 3).

Właściwości
• Wysoki poziom elastyczności
• Znakomita zręczność
• Wysoka odporność na ścieranie

• Dobra odporność na przecięcia
• Wysoki poziom wytrzymałości 

– bardziej długotrwałe 
rozwiązanie dla trudnych 
środowisk pracy 

Zastosowanie
• Metalurgia
• Przemysł motoryzacyjny
• Pakowanie

4342

EN 388

Art. nr 6649
EN 388 (4 3 4 2)
Rozmiary 7, 8, 9, 10, 11
Budowa mankiet z dzianiny, dłoń i końcówki palców z powłoką poliuretanową
Wyściółka HPPE*, poliamid. elastan 
Powłoka poliuretan 
Kolor nakrapiany szary/szary
Odporność dla obszarów suchych i lekko wilgotnych
Model 60516
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Obszar zastosowania: ochrona przed przecięciem

Zagrożenia mechaniczne

uvex protector wet – do stosowania w środowisku zaolejonym

Technologia wielowarstwowa

Wysokiej jakości rękawice ochronne z powłoką NBR spełniają najwyższe wymagania dla ochrony mechanicznej. Technologia wielowarstwowa ba-
wełna/Dyneema®/szkło oraz podwójna powłoka nitrylowa zapewnia doskonałą ochronę przed przecięciem (klasa 5) oraz imponujący czas odporno-
ści, a także doskonałe wyniki (klasy 4 5 4 4) w pozostałych kategoriach normy EN 388. Szorstka powierzchnia zapewnia doskonałą chwytność.
Model uvex protector chemical zapewnia dodatkową ochronę przed substancjami chemicznymi.

Impregnacja NBR zapewniająca 
lepszą chwytność

Ekstremalna odporność  
na przecięcia

Powłoka nitrylowa chroniąca  
przed olejami i płynami

Warstwa bawełniana zapewniająca  
znakomity komfort użytkowania

Powierzchnia skóry

Dyneema® to znak handlowy Royal DSM N.V.

Art. nr NK2725 NK4025
EN 388 (4 5 4 4) 388 (4 5 4 4)
Rozmiary 9, 10 9, 10
Długość ok. 27 cm 40 cm
Budowa mankiet, powłoka na całej długości
Wyściółka wyściółka warstwowa bawełna/Dyneema®/szkło/poliamid
Powłoka NBR special (kauczuk nitrylowo-butadienowy)
Kolor pomarańczowy pomarańczowy

Odporność dobra odporność na olej i tłuszcz

Model 60533 60534

4544

EN 388

Impregnacja NBR zapewniająca 
lepszą chwytność

Ekstremalna odporność na prze�
cięcia Dyneema®/szkło/ poliamid

Powłoka nitrylowa chroniąca przed 
substancjami chemicznymi

Warstwa bawełniana zapewniają�zapewniają�
ca znakomity komfort użytkowania

Powierzchnia skóry

Właściwości
• Ergonomiczny kształt
• Wysoki poziom ochrony przed przecięciem
• Komfortowe dopasowanie
• Doskonała chwytność
• Dobra odporność na oleje
• Dobra odporność na wiele rodzajów substancji  

chemicznych (uvex protector chemical)

Zastosowanie
• Wytwórstwo blach
• Budowa maszyn i narzędzi
• Wszystkie prace z zastosowaniem oleju i wysokim ryzykiem skaleczeń
• Zadania o ekstremalnym obciążeniu mechanicznym

Art. nr NK2725B NK4025B
EN 388 (4 5 4 4), 374 388 (4 5 4 4), 374
Rozmiary 9, 10 9, 10
Długość ok. 27 cm 40 cm
Budowa mankiet, powłoka na całej długości
Wyściółka wyściółka warstwowa bawełna/Dyneema®/szkło/poliamid
Powłoka NBR special (kauczuk nitrylowo-butadienowy)
Kolor niebieski niebieski

Odporność doskonała odporność na tłuszcz, olej mineralny i wiele rodzajów substan-
cji chemicznych

Model 60535 60536

4544

EN 388

J K L

EN 374

uvex protector chemical – do stosowania w środowisku chemicznym

NK2725 NK4025 NK2725B NK4025B
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Skórzane rękawice ochronne · uvex top grade

Zagrożenia mechaniczne

Perfekcyjne wykonanie w każdym calu

Seria uvex top grade obej-
muje wysokiej jakości ręka-
wice ochronne uniwersalne,
spawalnicze, zimowe i chro-
niące przed skaleczeniami, 
do stosowania w różnych 
warunkach pracy.

Niezmiennie wysoka jakość
materiału, regularne testy 
na obecność substancji 
szkodliwych oraz wytrzy-
małe wykonanie gwarantują 
optymalną ochronę, znako-
mity komfort oraz wydaj-
ność kosztową. 

Skóra wysokiej jakości 

Wysokiej jakości 
skóra

Wytrzymałe 
wykonanie

Dłuższy czas 
odporności

Znakomity
komfort

Wydajność  
kosztowa

Akceptacja 
użytkownika

Satysfakcja 
    + 
bezpieczeństwo

uvex top grade 9300 
Rękawice ochronne z dwoiny 
Model ten zapewnia doskonałą
ochronę dzięki włóknom Kevlar®
na dłoni oraz na spodzie ręki.

Właściwości 
• Wysoki poziom ochrony przed 

przecięciem
• Odporność na przebicia
• Znakomity komfort
• Wysokiej jakości skóra
• Wszystkie szwy wykonane z nici 

Kevlar®

Zastosowanie 
• Przetwarzanie blach metalu
• Przenoszenie szkła
• Montaż
• Obróbka tworzyw sztucznych
• Obróbka metalu

Art. nr 9300
EN 388 (4 4 4 4)
Rozmiary 10
Długość ok. 30 cm
Grubość skóry ok. 1,2 mm (+/- 0,1 mm)
Budowa wytrzymała dwoina na ręce i mankiecie, dłoń oraz spód ręki chroniony

włóknem Kevlar®, mankiet z dwoiny
Wyściółka włókno Kevlar® 
Kolor niebieski
Model 60289

4444

EN 388

KEVLAR® jest marką E.I. du Pont de Nemours and Company.

Mocna dwoina

Włókno Kevlar® odporne na 
rozcięcie z rdzeniem stalowym
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Skórzane rękawice ochronne · uvex top grade

Zagrożenia mechaniczne

uvex top grade 8000/8100/8400 

uvex top grade 6000/8400W

uvex top grade 8300

Właściwości
• Wysoka odporność na ścieranie 

mechaniczne
• Znakomita chwytność narzędzi 

suchych oraz (lekko) wilgotnych
• Znakomity komfort
• Ochrona końcówek palców, 

nadgarstka i stawu 

Zastosowanie
• Prace ręczne
• Przetwarzanie metali lekkich 

i o średniej gęstości
• Montaż
• Kontrola 

Właściwości
• Zimowe rękawice ochronne
• Znakomita zręczność
• Miękka i gładka skóra
• Wyjątkowa izolacja
• Znakomity komfort

Zastosowanie 
• Prace ręczne/budowlane (w ni-

skich temperaturach)
• Montaż
• Przeglądy techniczne/konser-

wacja 

Właściwości
• Znakomita odporność na ściera-

nie mechaniczne
• Odporność na przecięcia
• Miękka skóra
• Znakomity komfort 

Zastosowanie
• Prace ręczne
• Przetwarzanie metali lekkich/

średnich
• Montaż, przeglądy 

uvex top grade 6000: 
gruba bawełniana
trykotowa podszewka

uvex top grade 8400W: 
flokowanie bawełną

Art. nr 8000 8100 8400
EN 388 (3 1 4 3) 388 (3 1 2 2) 388 (2 1 3 3)
Rozmiary 9, 10, 11 9, 10, 11 8, 9, 10, 11, 12
Długość ok. 27 cm 27 cm 27 cm
Grubość skóry ok. 1,1 mm (+/- 0,1 mm) ok. 1,3 mm (+/- 0,1 mm) ok. 1,1 mm (+/- 0,1 mm)
Budowa

 

podwójne szwy, dłoń z naturalnej 
skóry licowej, palec wskazujący, 
końcówki palców palce oraz ¾ 
spodu lamówka na stawie i kciu-
ku, gumowany mankiet

podwójne szwy, dłoń 
z naturalnej skóry licowej, 
palce oraz ¾ spodu ręki, 
gumowany mankiet

100% naturalnej skóry lico-
wej, mankiet, rękawice do  
pojazdu, zewnętrzny kołnierz 
elastyczny na spodzie ręki

Wyściółka bawełna na dłoni 
Kolor skóra: beżowy, 

mankiet z tkaniny: 
niebieski i żółte paski 

skóra: beżowy
mankiet z tkaniny:
niebieski i żółte paski

skóra: beżowy 
 

Model 60295 60294 60291

Art. nr 6000 8400 W
EN 388 (3 2 3 2) 388 (2 1 3 3)
Rozmiary 10 8, 9, 10, 11, 12
Długość ok. 27 cm 27 cm
Grubość skóry ok. 1,0 mm (+/- 0,1 mm) ok. 1,1 mm (+/- 0,1 mm)
Budowa  podwójne szwy, naturalna skóra licowa na 

dłoni, palec wskazujący, końcówki palców, 
lamówka na stawie i kciuku, gumowany 
mankiet 

mankiet, rękawice do prowadzenia pojaz-
dów, rękawice ochronne z naturalnej skóry 
licowej, wewnętrzny kołnierz elastyczny na 
spodzie ręki

Wyściółka gruba wyściółka z bawełnianego dżerseju wyściółka z flokowanej bawełny 
Kolor skóra: szary

mankiet z tkaniny: niebieski i żółte paski 
skóra: szary

Model 60288 60280

Art. nr 8300
EN 388 (4 1 2 2)
Rozmiary 9, 10, 11
Długość ok. 27 cm
Grubość skóry ok. 0,9 mm (+/- 0,1 mm)
Budowa
 

podwójne szwy, gumowany mankiet, dłoń z dwoiny, palec wskazujący, 
końcówki palców, lamówka na stawie i kciuku  

Wyściółka bawełna na dłoni 
Kolor skóra: szary

mankiet z tkaniny: niebieski i żółte paski
Model 60292

3122

EN 388

3143

EN 388

2133

EN 388

4122

EN 388

3232

EN 388

2133

EN 388

8000

8100

8400

6000

8400W
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Skórzane rękawice ochronne · Rękawice spawalnicze uvex top grade

Zagrożenia mechaniczne

Spawalnicze rękawice ochronne,
wytrzymałe, z naturalnej skóry
licowej

Właściwości
• Wysoka odporność na ścieranie 

mechaniczne
• Wyjątkowa odporność na roz-

darcie
• Miękka i wygodna skóra
• Znakomity komfort
• Długi mankiet zapewniający
• ochronę przedramienia

Zastosowanie
• Prace ręczne
• Spawanie
• Obróbka metalu
• Budownictwo

Wysokiej jakości rękawice 
ochronne ze miękkiej skóry 
nappa 

Właściwości 
• Znakomita zręczność
• Miękka i cienka skóra
• Najwyższy komfort
• Długi mankiet zapewniający 

ochronę przedramienia 

Zastosowanie
• Prace ręczne
• Spawanie
• Montaż
• Przeglądy techniczne/Utrzyma-

nie ruchu 

Spawalnicze rękawice ochronne, 
ekstremalnie wytrzymałe, nada-
jące się do ciężkich warunków 
pracy

Właściwości
• Wysoka odporność na ścieranie 

mechaniczne
• Wyjątkowa odporność na ro-

zdarcie
• Doskonała odporność na 

temperaturę
• Odporność na przebicie
• Długi mankiet zapewniający 

ochronę przedramienia

Zastosowanie
• Prace odlewnicze
• Spawanie
• Obróbka metalu
• Przetwarzanie  

blach metalu

2122

EN 388

412X4X

EN 407

2011

EN 388

uvex top grade 7000

uvex top grade 7100 

uvex top grade 7200

Potrójne szwy
nicią Kevlar®

KEVLAR® jest marką E.I. du Pont de Nemours and Company.

Art. nr 7000
EN 388 (2 1 2 2), 407
Rozmiary 10, 11
Długość ok. 35 cm
Grubość skóry ok. 0,9 mm (+/- 0,1 mm)
Budowa
 

rękawice ze 100% naturalnej skóry licowej, mankiet z dwoiny, potrójne szwy 
nicią Kevlar®

Wyściółka brak wyściółki
Kolor szary
Model 60287

Art. nr 7100
EN 388 (2 0 1 1)
Rozmiary 9, 10, 11
Długość ok. 35 cm
Grubość skóry ok. 0,8 mm (+/- 0,1 mm)
Budowa 100% dwoina, szwy Kevlar® mankiet z dwoiny
Wyściółka brak wyściółki 
Kolor szary
Model 60286

Art. nr 7200
EN 388 (4 2 2 3), 407
Rozmiary 10
Długość ok. 35 cm
Grubość skóry ok.1,3 mm (+/- 0,1 mm)
Budowa 100% dwoina, nici Kevlar® 
Wyściółka 100 % bawełna 
Kolor czarny
Model 60297

4223

EN 388

413X4X

EN 407
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Rękawice ochronne
Normy i oznaczenia

EN 407 – ciepło i ogień

0 do 4 0 do 4 0 do 4 0 do 4 0 do 4 0 do 4

Rozmiar rękawicy

Producent

Opis rękawicy

Piktogram wraz z normą EN

Symbol zgodności CE

Zagrożenia mechaniczne

Zachowanie
związane 
z ciepłem/ 
ogniem

Ciepło 
kontaktowe

Ciepło 
konwekcyjne

Ciepło 
promieniujące

Odporność na 
niewielkie rozbryzgi 
stopionego metalu

Odporność na duże 
rozbryzgi stopionego 
metalu

EN 388 – zagrożenia mechaniczne

0 do 4 0 do 5 0 do 4 0 do 4

Odporność
na ścieranie

Odporność  
na przecięcia

Odporność  
na rozerwanie

Odporność  
na przekłucie

EN 374 (1-3) – zagrożenia chemiczne

Rękawice wykazują odporność na daną substancję chemiczną, jeśli osiągną indeks ochrony  
co najmniej Klasy 2. (tj. > 30 min) z trzema testowanymi substancjami chemicznymi.

Symbol literowy Badana substancja

A Metanol
B Aceton
C Acetonitryl
D Dwuchlorometan
E Dwusiarczek węgla
F Toluen
G Dietyloamina
H Czterowodorofuran
I Acetat etylowy
J n-heptane
K Wodorotlenek sodu 40%
L Kwas siarkowy 96%

Piktogram przedstawiający 
zlewkę oznacza wodoodporne 
rękawice chroniące również  
w niewielkim stopniu przed 
chemikaliami. 

Klasa odporności określona liczbowo:
im wyższa liczba, tym lepsze rezultaty badania

Klasa odporności określona liczbowo:
im wyższa liczba, tym lepsze rezultaty badania

Zagrożenia chemiczne

Rozmiar rękawicy

Producent

Opis rękawicy

Piktogram wraz z normą EN

Klasa odporności mechanicznej

Symbol zgodności CE

Instytut Badawczy Nr

Patrz dołączone
instrukcje użytkowania

Litery przedstawiają testowane
substancje chemiczne, dla których
rękawice uzyskały indeks ochrony

co najmniej Klasy 2. 

Przenikanie
Przenikanie to miara przechodzenia 
substancji przez strukturę materiału 
rękawic ochronnych na poziomie 
molekularnym. Na podstawie czasu 
przenikania substancji chemicznej określa 
się klasę ochrony zgodnie z normą EN 374. 
Faktyczny stopień ochrony w miejscu pracy 
może różnić się znacząco od klasy ochrony 
określonej normą EN 374. Nasz doradca 
uvex jest do Państwa dyspozycji.

Czas
przenikania Klasa ochrony

> 10 min Klasa 1
> 30 min Klasa 2

> 60 min Klasa 3

> 120 min Klasa 4

> 240 min Klasa 5
> 480 min Klasa 6

EN 511 – Cold

Wodoszczelność (0 to 1)

Zimno kontaktowe (0 to 3)

Zimno konwekcyjne (0 do 2)

Rodzaj badania 
 

Odporność
na ścieranie
(liczba cykli)

Odporność na
przecięcia

(współczynnik) 

Odporność na
rozdarcie (N) 

Odporność na 
przekłucia

(N) 

Kl
as

a

1 100 1.2 10 20

2 500 2.5 25 60

3 2000 5.0 50 100

4 8000 10.0 75 150

5 – 20.0 – –

EN 388 EN 407

J  K  L

EN 374

231

EN 511
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Zagrożenia
Dobór właściwej ochrony rąk

Praktyczne rozwiązania oraz niezawodne porady specjalistyczne mają 
szczególne znaczenie w sektorze chemicznym.

Nasze usługi doradcze i wykonawcze zawsze dostosowane są do 
indywidualnych potrzeb klienta. Nasi specjaliści, System Chemical Expert 
oraz baza substancji chemicznych online są zawsze dostępni, wspierając 
swoim potencjałem właściwy wybór rękawic ochronnych. Ponadto 
zapewniamy dostęp do naszej standardowej listy online opisującej 
właściwości odporności, która podlega regularnym aktualizacjom. 

Nasze laboratorium posiada aparaturę badającą czas przenikania 
mieszanek materiałów oraz czystych substancji w odniesieniu do różnych 
materiałów, z których wykonuje się rękawice.

Udzielimy indywidualnych porad obejmujących 
analizę miejsca pracy oraz listy odporności.
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Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

Zagrożenia chemiczne

uvex rubiflex S (NB27B / NB35B)
Rękawice chroniące przed 
substancjami chemicznymi 
o niebywałej lekkości łączą 
w sobie ochronę ze znakomitym 
komfortem użytkowania 
i elastycznością.

Najwyższej jakości wyściółka 
bawełniana zapewnia komfort 
noszenia oraz regulację 
temperatury wewnątrz rękawic.
Rękawice chroniące przed 
substancjami chemicznymi 
dopasowują się idealnie do ręki 
dzięki ich ergonomicznemu 
kształtowi. 

Właściwości
• Ergonomiczne dopasowanie
• Ekstremalnie wysoka 

elastyczność
• Dobre właściwości 

mechaniczne
• Dobra odporność na wiele 

rodzajów substancji 
chemicznych

• Ekstremalnie lekkie
• Dobra absorpcja pary wodnej 

dzięki wyściółce bawełnianej
• Doskonałe czucie

Zastosowanie
• Przemysł chemiczny
• Przemysł motoryzacyjny
• Malowanie/Powlekanie
• Laboratoria

Art. nr NB27B NB35B
EN 374, 388 (2 1 1 1) 374, 388 (2 1 1 1)
Rozmiary 7, 8, 9, 10, 11 6, 7, 8, 9, 10, 11
Długość ok. 27 cm ok. 35 cm
Budowa mankiet, powłoka na całej długości
Wyściółka bawełna
Powłoka NBR special (kauczuk nitrylowo-butadienowy)
Grubość ok. 0,40 mm ok. 0,40 mm
Kolor niebieski niebieski
Odporność dobra odporność na smar, olej mineralny oraz różne substancje chemiczne
Model 60271 60224

Lekkie 
i elastyczne

uvex rubiflex S XG
Nowe lekkie rękawice ochronne
odporne na substancje chemicz-
ne, wykonane w innowacyjnej 
technologii uvex Xtra Grip, łączą 
w sobie ochronę i chwytność 
z wyjątkowym komfortem i ela-
stycznością.

Rękawice chroniące przed
substancjami chemicznymi
zapewniają znakomity komfort
użytkowania dzięki wysokiej jako-
ści wyściółce bawełnianej, która 
zapewnia komfort noszenia i re-
guluje temperaturę wewnątrz rę-
kawicy.

Właściwości
• Wyjątkowa chwytność w warun-

kach suchych i mokrych
• Wielowarstwowa budowa za-

pewniająca doskonały czas od-
porności

• Ergonomiczne dopasowanie
• Ekstremalnie wysoka elastycz-

ność
• Doskonała odporność na wiele 

rodzajów substancji chemicz-
nych

• Ultralekka budowa
• Wyściółka bawełniana zapew-

niająca doskonałą absorpcję 
pary wodnej 

Zastosowanie 
• Przemysł chemiczny
• Przemysł motoryzacyjny
• Prace  

laboratoryjne

Art. nr XG27B XG35B
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Rozmiary 7, 8, 9, 10, 11 7, 8, 9, 10, 11
Długość ok. 27 cm ok. 35 cm 
Budowa mankiet, powłoka na całej długości mankiet, powłoka na całej długości
Wyściółka splot bawełniany splot bawełniany
Powłoka NBR special (kauczuk nitrylowo-butadienowy) + powłoka XG grip
Grubość ok. 0,40 mm ok. 0,40 mm
Kolor niebieski/czarny niebieski/czarny
Odporność doskonała odporność na smar, olej mineralny oraz różne substancje
Model 60560 60557

3121

EN 388

J K L

EN 374

2111

EN 388

J K L

EN 374

Wyjątkowa
chwytność



191

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: powłoka NBR

uvex rubiflex S
Wyściółka bawełniana o większej
wytrzymałości zapewnia ochronę 
przed substancjami chemicznymi. 
Model ten jest odpowiedni dla 
wielu zastosowań, które wymaga-
ją wyższej ochrony mechanicznej 
(np. temperatura) obok ochrony 
chemicznej.

Właściwości
• Ergonomiczne dopasowanie
• Ekstremalnie wysoka elastycz-

ność
• Bardzo dobre właściwości me-

chaniczne
• Doskonała odporność na wiele 

substancji chemicznych, kwasy, 
zasady, oleje mineralne oraz 
rozpuszczalniki

• Dobra absorpcja pary wodnej 
dzięki wyściółce bawełnianej

Zastosowanie
• Przemysł chemiczny
• Przemysł motoryzacyjny
• Obróbka metalu
• Przemysł mechaniczny
• Piaskowanie

uvex rubiflex S (wersja długa)
Ten specjalistyczny model do-
stępny jest w długości 60 cm lub 
80 cm z elastycznym kołnierzem 
na końcu mankietu lub bez niego. 
Model ten charakteryzuje się 
również bardziej wytrzymałą wy-
ściółką bawełnianą.  

Zastosowanie
• Przemysł chemiczny
• Usuwanie zanieczyszczeń
• Budowa kanalizacji

Wzmocniona
konstrukcja

Art. nr NB27S NB35S NB40S
EN 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1)
Rozmiary 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 11
Długość ok. 27 cm ok. 35 cm ok. 40 cm
Budowa mankiet, powłoka na całej długości, wzmocnienie
Wyściółka splot bawełniany
Powłoka NBR special (kauczuk nitrylowo-butadienowy)
Grubość ok. 0,50 mm ok. 0,50 mm ok. 0,50 mm
Kolor zielony zielony zielony
Odporność doskonała odporność na smar, olej mineralny oraz różne substancje chemiczne
Model 89646 98891 98902

Art. nr NB60S  NB80S NB60SZ NB80SZ
EN 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1) 374, 388 (2 1 2 1)
Rozmiary 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Długość ok. 60 cm ok. 80 cm ok. 60 cm ok. 80 cm
Budowa mankiet, powłoka na całej długości,

wzmocnienie 
kołnierz elastyczny na końcu mankietu,
powłoka na całej długości, wzmocnienie

Wyściółka splot bawełniany splot bawełniany

Powłoka NBR special  
(kauczuk nitrylowo-butadienowy)

NBR special  
(kauczuk nitrylowo-butadienowy)

Grubość ok. 0,50 mm ok. 0,50 mm ok. 0,50 mm ok. 0,50 mm
Kolor zielony zielony zielony zielony
Odporność doskonała odporność na smar, olej mineralny oraz różne substancje chemiczne
Model 89647 60190 89651 60191

2121

EN 388

J K L

EN 374

2121

EN 388

J K L

EN 374

NB60S NB60SZ
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Zagrożenia chemiczne
Najważniejsze jest bezpieczeństwo: przetestowane i zbadane, niemiecka jakość

Oeko-Tex® Standard 100

Oeko-Tex® Standard 100 jest obowiązującym na całym 
świecie systemem testowania i certyfikacji. Im bardziej 
intensywnie skóra wchodzi w kontakt z produktem, tym 

surowsze muszą być wymagania dotyczące produktu. W związku z tym ręka-
wice muszą spełniać kryteria dla Klasy Produktów II (drugi najwyższy po-
ziom). Testowane są nie tylko pod kątem zgodności z wymogami prawnymi, 
lecz także z uwzględnieniem najnowszych ustaleń badań naukowych. Z tego 
powodu Oeko-Tex® nie tylko określa rygorystyczne wartości progowe dla 
metali ciężkich, takich jak chrom, nikiel i rtęć, lecz także ocenia stosowanie 
farb i rozpuszczalników, które są rakotwórcze lub wywołują alergie (np. for-
maldehyd). Co roku aktualizowane są metody testowania oraz listy substan-
cji niebezpiecznych z uwzględnieniem najnowszych odkryć naukowych.

Tylko założona rękawica może zapewnić ochronę przed ryzykiem zawodo-
wym. Należy również wziąć pod uwagę bezpieczeństwo produktu, ponie-
waż rękawice ochronne, jeżeli zawierają substancje szkodliwe, mogą spo-
wodować podrażnienia skóry lub wywołać chorobę.

Przykład: Rękawice ochronne PVC
Rękawice PVC są powszechnie stosowane w przemyśle chemicznym oraz 
przy produkcji oleju mineralnego. Szczególnie w przypadku zastosowań ze-
wnętrznych ich zaletą jest elastyczność w niskich temperaturach. Elastycz-
ność ta osiągana jest dzięki dużym ilościom zmiękczaczy, które zawierają 
różne (niebezpieczne) dodatki z rodziny ftalanów. Obecność zmiękczaczy 
w PVC jest kontrowersyjna i szeroko krytykowana w związku z ich wystę-
powaniem w zabawkach dziecięcych i innych przedmiotach codziennego 
użytku. Produkty PVC zawierające składniki o wątpliwym stopniu bezpie-
czeństwa nie mogą być certyfikowane zgodnie z Oeko-Tex Standard 100.

Rękawice ochronne oferowane przez uvex:
 
1. Nie zawierają niebezpiecznych ftalanów
2. Są certyfikowane zgodnie z Oeko-Tex Standard 100
3.  Spełniają ścisłe kryteria przepisów UE (REACH) dotyczących substancji 

chemicznych
4.  Mieszczą się w przedziałach wartości progowych określonych na liście 

substancji niebezpiecznych uvex
5. Spełniają wymagania związane z obszarem ich stosowania

Opracowując nowy rodzaj powłoki PVC, uvex miała na celu zapewnienie 
najlepszej możliwej ochrony w postaci produktów, które w sposób natural-
ny stanowią filozofię grupy uvex i odzwierciedlają się w zakresie odpowie-
dzialności firmy w odniesieniu do klientów, pracowników i środowiska.

Nieustannie dążymy do utrzymania wysokiego poziomu komfortu oraz me-
chanicznej i chemicznej odporności naszych rękawic ochronnych.

Dzięki nowemu materiałowi powłoki HPV (z wysokowydajnego winylu) 
udało nam się osiągnąć ten cel w postaci następujących rękawic ochron- nam się osiągnąć ten cel w postaci następujących rękawic ochron-
nych: serie Profatrol/Profagrip, uvex C300/C500 dry, unipur carbon oraz 
unipur MD.

Wszystkie wymienione serie wyznaczają nowe punkty odniesienia 
w przemyśle! 

Lista substancji niebezpiecznych uvex

Produkty uvex, które wchodzą w kontakt ze skórą, takie jak środki ochrony 
osobistej, muszą spełniać szczególnie zaostrzone kryteria, które nie tylko zde-
cydowanie wykraczają poza przepisy UE, lecz także stanowią przykład w kwe-
stiach bezpieczeństwa produktu oraz poszanowania środowiska naturalnego. 
Polityka uvex realizuje się poprzez dostarczanie wyłącznie takich produktów, 
które nie zawierają żadnych substan-
cji niebezpiecznych oraz nie stanowią 
zagrożenia dla użytkowników i  dla 
środowiska.
Aby zapewnić bezpieczeństwo pro-
duktu w odniesieniu do wykorzy-
stywanych materiałów, stosowa-
nie niebezpiecznych materiałów 
w produktach uvex jest zakazane 
lub, jeżeli to niemożliwe, dopusz-
czalne tylko w ściśle ograniczo-
nym stopniu, tak aby całkowicie 
wykluczyć zagrożenie dla użyt-
kowników i środowiska.
Firma uvex ustaliła listę sub-
stancji niebezpiecznych i okre-
śliła wartości progowe, regu-
larnie sprawdzane przez nie-
zależne instytucje naukowe.

Co należy wiedzieć  
o zmiękczaczach?

Zmiękczaczy dodaje się do PVC (polichlorku winylu) w celu modyfi-
kacji twardości i giętkości. Szczególnie niezbędne są do produkcji 
miękkiego PVC używanego w powłokach naszych produktów serii 
Profatrol. Zaczyn do produkcji powłoki PVC powstaje ze zmieszania 
proszku PVC z ciekłym zmiękczaczem (plastizolem). Po umieszczeniu 
w rozgrzanym piecu do suszenia, proszek PVC rozpuszcza się całko-
wicie w zmiękczaczu (tzw. żelowanie), tworząc miękką powłokę PVC. 
Zmiękczacze można podzielić według klas materiałów, wśród których 
znajduje się rodzina ftalanów, substancji potencjalnie niebezpiecz-
nych. Obecnie jednak w produktach uvex stosuje się nietoksyczne 
zmiękczacze stanowiące alternatywę dla zmiękczaczy ftalanowych.

Ochrona zdrowia  
i środowiska

uvex w pełni stosuje się do wytycznych określo-
nych w pakiecie REACH oraz uczestniczy w ich 
wdrażaniu. Przepisy REACH (dotyczące rejestra-
cji, ewaluacji (oceny), autoryzacji i ograniczania 
substancji chemicznych) regulują stosowanie 
substancji chemicznych na terytorium Unii Euro-

pejskiej w celu ochrony zdrowia i środowiska. Jako producent i impor-
ter firma uvex zobowiązana jest do przeprowadzania oceny ryzyka. 
Zakłada się stosowanie substancji chemicznych, które stanowią 
możliwie jak najmniejsze zagrożenie dla ludzi i środowiska. uvex blisko 
współpracuje oraz uczestniczy w wymianie informacji z dostawcami 
i producentami w celu zapewnienia zgodności z wytycznymi REACH. 
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Rękawice ochronne z bawełnianą wyściółką: Powłoka HPV*

Zagrożenia chemiczne

uvex profatrol
Ekstremalnie wytrzymałe i wielo-
funkcyjne rękawice ochronne 
o wysokiej elastyczności, nawet 
w warunkach niskiej temperatury.
Ergonomiczny kształt i pierwszo-
rzędna jakość. Idealne rękawice 
do ochrony przed olejem mine-
ralnym.

Właściwości
• Odporność na olej mineralny
• Wysoka elastyczność nawet 

w niskich temperaturach
• Wysoka odporność na ścieranie
• Ergonomiczne dopasowanie

Zastosowanie
• Przemysł wytwarzający oleje 

mineralne
• Przemysł chemiczny
• Przewoźnicy

Art. nr PB27M PB35M PB40M
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Rozmiary 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Długość ok. 27 cm ok. 35 cm ok. 40 cm
Budowa mankiet, powłoka na całej długości
Wyściółka splot bawełniany
Powłoka HPV HPV HPV
Grubość ok. 0,50 mm ok. 0,50 mm ok. 0,50 mm
Kolor czarny czarny czarny
Odporność doskonała odporność na olej mineralny, smar, kwasy i zasady
Model 98897 60192 98904

3121

EN 388

A K L

EN 374

uvex profagrip
Rękawice ochronne profagrip zalecane są do użytku w miejscach 
pracy, gdzie wymagane jest przenoszenie śliskich lub oleistych 
przedmiotów w bezpieczny sposób. W przeciwieństwie do modelu 
uvex profatrol, uvex profagrip cechuje się granulowaną powierzchnią.

Art. nr PB27MG PB35MG PB40MG
EN 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1) 374, 388 (3 1 2 1)
Rozmiary 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11
Długość ok. 27 cm ok. 35 cm ok. 40 cm
Budowa mankiet, powłoka na całej długości, granulowana
Wyściółka splot bawełniany
Powłoka HPV HPV HPV
Grubość ok. 0,50 mm ok. 0,50 mm ok. 0,50 mm
Kolor czarny czarny czarny
Odporność doskonała odporność na oleje mineralne, smar, kwasy i zasady
Model 89675 60193 60146

* HPV = wysokowydajny winyl

3121

EN 388

A K L

EN 374

Granulowana

PB27M

PB27MG

PB35M

PB35MG

PB40M

PB40MG
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Rękawice ochronne flokowane bawełną: powłoka NBR/chloroprenowa

Zagrożenia chemiczne

uvex profastrong
Rękawice ochronne profastrong
odpowiednio dostosowane do
środowisk, gdzie występują za-
grożenia związane z kwasami, 
tłuszczami oraz zasadami.

Właściwości
• Wysoka odporność na ścieranie
• Dobra chwytność mokrych po-

wierzchni
• Anatomiczny kształt

Zastosowanie
• Drukarnie
• Przemysł chemiczny
• Przemysł motoryzacyjny
• Przemysł spożywczy
• Laboratoria

uvex profapren
Wysokiej jakości rękawice 
ochronne z chloroprenu chronią-
ce przed szerokim zakresem sub-
stancji chemicznych.
Rękawice ochronne bez zawarto-
ści silikonu zapewniają ochronę 
przed zagrożeniami chemicznymi 
i mechanicznymi.

Właściwości
• Dobre połączenie elastyczności 

i wytrzymałości
• Odporność na wiele rodzajów 

substancji chemicznych i roz-
puszczalników

Zastosowanie
• Przemysł chemiczny
• Obróbka metalu (czyszczenie)
• Malowanie/powlekanie

Art. nr NF33
EN 374, 388 (4 1 0 1)
Rozmiary 7, 8, 9, 10
Długość ok. 33 cm
Budowa mankiet, struktura umożliwiająca chwytność na dłoni
Wyściółka bawełna flokowana
Powłoka NBR (kauczuk nitrylowy)
Grubość ok. 0,38 mm
Kolor zielony
Odporność doskonała odporność na oleje, smar, kwasy i zasady
Model 60122

Art. nr CF33
EN 374, 388 (3 1 3 1)
Rozmiary 7, 8, 9, 10, 11
Długość ok. 33 cm
Budowa mankiet, dłoń z szorstkiej struktury
Wyściółka bawełna flokowana
Powłoka polichloropren (lateks po stronie wewnętrznej)
Grubość ok. 0,75 mm
Kolor ciemny niebieski
Odporność dobra odporność na różne substancje chemiczne
Model 60119

4101A J K L

EN 374

3131A K L

EN 374



195

Zagrożenia chemiczne
Rękawice ochronne bez wyściółki

uvex profabutyl
Wyprodukowano w 100% z kau-
czuku butylowego. Rękawice za-
pewniają ochronę w szczególno-
ści przed estrami i ketonami.

Właściwości
• Nieprzepuszczalne dla pary 

wodnej, gazów oraz substancji 
toksycznych

• Elastyczne, z dobrą chwytno-
ścią, nawet przy niskich tempe-
raturach

Zastosowanie
• Przemysł chemiczny

Kauczuk butylowy wykazuje wy-
soką odporność na substancje, 
takie jak: estry, ketony, aldehydy, 
aminy, roztwory nasycone soli 
oraz kwasy i wodorotlenki (od 
rozcieńczonych do stężonych).

Butyl: nie wykazuje odporności 
na działanie oleju, smaru, alifa-
tycznych i aromatycznych węglo-
wodorów chlorowanych.

uvex profaviton
Rękawice ochronne składają się 
z podstawowej warstwy, tj. z kau-
czuku butylowego, oraz z war-
stwy zewnętrznej Viton® o grubo-
ści 0,2 mm. Całkowita grubość 
rękawicy wynosi 0,6 mm. Rękawi-
ce charakteryzują się także do-
skonałymi właściwościami me-
chanicznymi.

Właściwości
• Nieprzepuszczalne dla pary 

wodnej
• Odporne na trichloro i perchlo-

roetan, olej, wiele rodzajów roz-
puszczalników oraz substancji 
chemicznych

Zastosowanie
• Przemysł chemiczny

Warstwa zewnętrzna Viton® jest 
odporna na alifatyczne i aroma-
tyczne węglowodory (np. heksan, 
benzen, toluen, ksylen), fluorow-
cowane węglowodory (np. etylen,
dichlorometan), kwasy organicz-
ne i nieorganiczne (rozcieńczone 
i stężone), jak również roztwory 
nasycone soli.

Viton®: nie wykazuje odporności 
na estry i ketony.

Art. nr B05R
EN 374, 388 (2 0 1 0)
Rozmiary 8, 9, 10, 11
Długość ok. 35 cm
Budowa mankiet, szew zawijany, powłoka bezszwowa
Wyściółka bez wyściółki
Powłoka kauczuk bromobutylowy
Grubość ok. 0,50 mm
Kolor czarny
Odporność dobra odporność na substancje biegunowe, kwasy i zasady
Model 60243

Art. nr BV06
EN 374, 388 (2 0 0 1)
Rozmiary 8, 9, 10, 11
Długość ok. 35 cm
Budowa mankiet, szew zawijany, powłoka bezszwowa
Wyściółka bez wyściółki
Powłoka kauczuk bromobutylowy z warstwą Viton®
Grubość ok. 0,60 mm (Butyl ok. 0,4 mm + Viton® 0,2 mm)
Kolor czarny
Odporność dobra odporność na alifatyczne i aromatyczne węglowodory,

węglowodory fluorowcowane
Model 60222

2010

EN 388

B I K

EN 374

2001

EN 388

D F L

EN 374

VITON® jest marką E.I. du Pont de Nemours and Company.
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Zagrożenia chemiczne
Jednorazowe rękawice ochronne

Ręka ludzka jest cudem natury – często jednak narażona 
jest na działanie niebezpiecznych czynników zewnętrznych. 
Poprzez serię produktów u-fit uvex oferuje wysokiej jakości 
jednorazowe rękawice ochronne, które gwarantują wysoki 
stopień bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Rękawice uvex u-fit zapewniają niezawodną ochronę w 
wielu dziedzinach przemysłu, w tym chemicznym, medycz-
nym, usługowym oraz spożywczym, umożliwiając wykony-
wanie pracy w sposób komfortowy i precyzyjny. Jednorazo-
we rękawice ochronne uvex są dostępne w dwóch różnych 
materiałach dla różnych obszarów zastosowań:

uvex u-fit lite oraz uvex u-fit

Model uvex u-fit lite jest cieńszy i pozbawiony wszelkich po-
tencjalnie alergennych przyspieszaczy wulkanizacji.

 uvex u-fit lite uvex u-fit

Materiał NBR bez przyspieszacza
(kauczuk nitrylowy)

NBR  
(kauczuk nitrylowy)

grubość materiału 0,08 mm grubość materiału 0,10 mm

bez zawartości silikonu

bez zawartości pyłu

bez protein lateksowych

Certyfikacja EN 374, EN 455

przenoszenie artykułów spożywczych

Właściwości wysoki poziom wytrzymałości mechanicznej
dobra odporność na substancje chemiczne (odporne na plamy)

dobra chwytność

Przenoszenie wzmocniona krawędź zawijana – łatwość zakładania

Obszary zastosowania uvex u-fit lite uvex u-fit

Precyzyjne prace montażowe,
suche/oleiste warunki + + +

Prace montażowe, suche/oleiste
warunki + +

Ochrona produktu + +

Delikatne mycie + +

Prace badawcze + +

Żywność + +

Substancje chemiczne
praca krótkotrwała

zgodnie z listą
odporności

praca krótkotrwała
zgodnie z listą

odporności

Lakiernia jako ochrona jako ochrona

Rozpuszczalniki 

Wodne roztwory soli

Zasady 

Ciała stałe 

Kwasy (stężenie wysokie)

Kwasy (stężenie niższe)

Odporność Ograniczona odporność

Prosimy o kontakt w sprawie kopii naszej kompletnej listy odporności.
Szczegółowe informacje dostępne są w Systemie Chemical Expert na 
stronie https://ces.uvex.de
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Jednorazowe rękawice ochronne

Zagrożenia chemiczne

uvex u-fit lite
Model uvex u-fit lite oferuje opty-
malne dopasowanie i zręczność, 
które nadają się idealnie do zasto-
sowania na przykład w laborato-
rium. Cienkie nitrylowe rękawice 
jednorazowe nie zawierają przy-
spieszaczy, co sprawia, że są naj-
lepszym wyborem dla osób cier-
piących na alergie.

Właściwości
• Wysoki poziom wytrzymałości 

mechanicznej
• Niezawodna ochrona przed pla-

mami podczas pracy przy sub-
stancjach chemicznych w formie 
kwasów, zasad, roztworów sol-
nych w postaci stałej i wodnej

• Dobra chwytność
• Wyjątkowe dopasowanie
• Bez przyspieszaczy
• Bez zawartości silikonu – zgod-

nie ze znakiem firmowym 

Zastosowanie
• Precyzyjne prace montażowe
• Ochrona produktu
• Delikatne mycie
• Prace badawcze
• Żywność
• Chwilowy kontakt z substancjami 

chemicznymi
• Lakiernia (ochrona przed 

plamami)

uvex u-fit
Model uvex u-fit charakteryzuje 
się dobrą odpornością mecha-
niczną. Niezawodna ochrona 
przed olejem i brudem podczas 
wykonywania lekkich prac 
montażowych.

Właściwości
• Dobra chwytność
• Wyjątkowe dopasowanie
• Wysoki poziom wytrzymałości 

mechanicznej
• Bez zawartości silikonu
• Niezawodna ochrona przed 

plamami podczas pracy przy 
substancjach chemicznych 
w formie kwasów, zasad, 
roztworów solnych w postaci 
stałej i wodnej 

Zastosowanie
• Precyzyjne prace montażowe
• Ochrona produktu
• Delikatne mycie
• Prace badawcze
• Żywność
• Chwilowy kontakt z substancja-

mi chemicznymi
• Lakiernia (ochrona przed 

plamami)

Art. nr u-fit lite
EN 374 (chemia), 455 (medycyna) 
Rozmiary S, M, L, XL
Długość ok. 24 cm
Budowa końcówki palców z szorstką strukturą 
Materiał NBR (kauczuk nitrylowy)
Grubość materiału ok. 0,08 mm
Kolor indygo
Odporność wysoka odporność na smary i oleje
Model 60597
Zawartość pudełko 100 szt.

Art. nr u-fit
EN 374 (chemia), 455 (medycyna) 
Rozmiary S, M, L, XL
Długość ok. 24 cm
Budowa szorstka powierzchnia rękawiczki
Materiał NBR (kauczuk nitrylowy)
Grubość materiału NBR (kauczuk nitrylowy). 0,10 mm
Kolor niebieski
Odporność wysoka odporność na smary i oleje
Model 60596
Zawartość pudełko 100 szt.

EN 374 EN 374

EN 374 EN 374

Bez 
przyspieszaczy
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Rękawice ochronne
Przegląd
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uvex C300 60547 antracytowy 7, 8, 9, 10, 11 181

uvex C300 dry 60549 antracytowy 7, 8, 9, 10, 11 181

uvex C300 foam 60544 antracytowy 7, 8, 9, 10, 11 181

uvex C300 wet 60542 antracytowy 7, 8, 9, 10, 11 181

uvex C500 60497 limonkowy 7, 8, 9, 10, 11 180

uvex C500 dry 60499 limonkowy/antracytowy 7, 8, 9, 10, 11 180

uvex C500 foam 60494 limonkowy/antracytowy 7, 8, 9, 10, 11 180

uvex C500 pure 60503 limonkowy/szary 7, 8, 9, 10, 11 180

uvex C500 sleeve 60491 limonkowy M, L 180

uvex C500 wet 60492 limonkowy/antracytowy 7, 8, 9, 10, 11 180

uvex C500 wet plus 60496 limonkowy/antracytowy 7, 8, 9, 10, 11 180

uvex C500 XG 60600 limonkowy/antracytowy 7, 8, 9, 10, 11 180

uvex compact NB27E 98899 niebieski 9, 10 176

uvex compact NB27H 98900 niebieski 10 176

uvex contact ergo ENB20C 60150 pomarańczowy 6, 7, 8, 9, 10, 11 174

uvex k-basic extra 6658 60179 żółty 8, 10, 12 177

uvex nk2722 60213 pomarańczowy 9, 10 177

uvex nk4022 60202 pomarańczowy 9, 10 177

uvex phynomic foam 60050 biały/szary 6, 7, 8, 9, 10, 11 168

uvex phynomic wet 60060 niebieski/antracytowy 6, 7, 8, 9, 10, 11 169

uvex phynomic wet plus 60061 niebieski/antracytowy 6, 7, 8, 9, 10, 11 169

uvex phynomic XG 60070 czarny/czarny 6, 7, 8, 9, 10, 11 169

uvex phynomic XS 60056 szary/szary 6, 7, 8, 9, 10 168

uvex phynomic XS-W 60055 biały/biały 6, 7, 8, 9, 10 168

uvex profabutyl B05R 60243 czarny 8, 9, 10, 11 195

uvex profagrip PB27MG 89675 czarny 9, 10, 11 193

uvex profagrip PB35MG 60193 czarny 9, 10, 11 193

uvex profagrip PB40MG 60146 czarny 9, 10, 11 193

uvex profapren CF33 60119 ciemny niebieski 7, 8, 9, 10, 11 194

uvex profastrong NF33 60122 zielony 7, 8, 9, 10 194

uvex profatherm XB40 60595 biały 11 177

uvex profatrol PB27M 98897 czarny 9, 10, 11 193

uvex profatrol PB35M 60192 czarny 9, 10, 11 193

uvex profatrol PB40M 98904 czarny 9, 10, 11 193

uvex profaviton BV06 60222 czarny 8, 9, 10, 11 195

uvex profi ergo ENB20 60148 pomarańczowy 6, 7, 8, 9, 10 175

uvex profi ergo ENB20A 60147 pomarańczowy 6, 7, 8, 9, 10, 11 175

uvex profi ergo XG20 60208 pomarańczowy/czarny 7, 8, 9, 10 175

uvex profi ergo XG20A 60558 pomarańczowy/czarny 7, 8, 9, 10 175

uvex protector chemical NK2725B 60535 niebieski 9, 10 184

uvex protector chemical NK4025B 60536 niebieski 9, 10 184

uvex protector wet NK2725 60533 pomarańczowy 9, 10 184

uvex protector wet NK4025 60534 pomarańczowy 9, 10 184

uvex rubiflex NB27 89636 pomarańczowy 7, 8, 9, 10, 11 176

uvex rubiflex NB35 60235 pomarańczowy 7, 8, 9, 10, 11 176

uvex rubiflex NB40 60230 pomarańczowy 7, 8, 9, 10, 11 176
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uvex rubiflex S NB27B 60271 niebieski 7, 8, 9, 10, 11 190

uvex rubiflex S NB27S 89646 zielony 8, 9, 10, 11 191

uvex rubiflex S NB35B 60224 niebieski 6, 7, 8, 9, 10, 11 190

uvex rubiflex S NB35S 98891 zielony 8, 9, 10, 11 191

uvex rubiflex S NB40S 98902 zielony 8, 9, 10, 11 191

uvex rubiflex S NB60S 89647 zielony 9, 10, 11 191

uvex rubiflex S NB60SZ 89651 zielony 9, 10, 11 191

uvex rubiflex S NB80S 60190 zielony 9, 10, 11 191

uvex rubiflex S NB80SZ 60191 zielony 9, 10, 11 191

uvex rubiflex S XG27B 60560 niebieski/czarny 7, 8, 9, 10, 11 190

uvex rubiflex S XG35B 60557 niebieski/czarny 7, 8, 9, 10, 11 190

uvex rubipor ergo E2001 60234 pomarańczowy 6, 7, 8, 9, 10 170

uvex rubipor ergo E5001B 60201 niebieski 6, 7, 8, 9, 10 170

uvex rubipor XS2001 60276 biały 6, 7, 8, 9, 10 170

uvex rubipor XS5001B 60316 niebieski 6, 7, 8, 9, 10 170

uvex top grade 6000 60288 zary/niebiesko-żółty 10 186

uvex top grade 7000 60287 szary 10, 11 187

uvex top grade 7100 60286 szary 9, 10, 11 187

uvex top grade 7200 60297 czarny 10 187

uvex top grade 8000 60295 beżowy/niebieskożółty 9, 10, 11 186

uvex top grade 8100 60294 beżowy/niebieskożółty 9, 10, 11 186

uvex top grade 8300 60292 szary/niebiesko-żółty 9, 10, 11 186

uvex top grade 8400 60291 beżowy 8, 9, 10, 11, 12 186

uvex top grade 8400W 60280 beżowy 8, 9, 10, 11, 12 186

uvex top grade 9300 60289 niebieski 10 185

uvex u-fit 60596 niebieski S, M, L, XL 197

uvex u-fit lite 60597 indigo S, M, L, XL 197

uvex unidur 6641 60210 biały/szary 6, 7, 8, 9, 10, 11 182

uvex unidur 6643 60314 czarny 7, 8, 9, 10 182

uvex unidur 6648 60932 biały/czarny 7, 8, 9, 10 183

uvex unidur 6649 60516 nakrapiany szary/szary 7, 8, 9, 10, 11 183

uvex unidur 6659 60588 nakrapiany szary/czarny 7, 8, 9, 10 183

uvex unigrip 6620 60135 biały/niebieski kropki 7, 8, 9, 10 171

uvex unigrip 6624 60238 szary/czerwony kropki 7, 8, 9, 10 171

uvex unigrip PA 60513 biały/niebieski kropki 7, 8, 9, 10 171

uvex unilite 7700 60585 szary/czarny 7, 8, 9, 10, 11 173

uvex unilite thermo 60593 czarny 8, 9, 10, 11 176

uvex unilite thermo plus 60592 czarny 7, 8, 9, 10, 11 176

uvex unipur 6618 60586 szary/czarny 7, 8, 9, 10, 11 172

uvex unipur 6630 60173 biały/biały 6, 7, 8, 9, 10, 11 172

uvex unipur 6631 60244 szary/szary 6, 7, 8, 9, 10, 11 172

uvex unipur 6634 60321 szary/czarny 7, 8, 9, 10 173

uvex unipur 6639 60248 czarny/czarny 7, 8, 9, 10, 11 172

uvex unipur carbon 60556 szary 6, 7, 8, 9, 10 171

uvex unipur MD 60550 biały 6, 7, 8, 9, 10 171
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kompetencje

uvex – światowej klasy dostawca systemów 
i rozwiązań bezpieczeństwa i higieny pracy

Nasze zakłady produkcyjne, w których najnowsze technologie łączymy z siłą 

innowacji i wieloletnim doświadczeniem, koncentrują 80% produkcji

całkowitej netto. 

Nasze systemy zarządzania jakością spełniają najwyższe wymagania, 

a wszystkie zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty zgodne ze standardami 

zarządzania jakością ISO 9001:2008. 

Centrum technologiczne 

i zakład produkcyjny najwyższej 

jakości i najbardziej zaawanso-

wanego technologicznie obu-

wia ochronnego w Europie 

zostały zlokalizowane we 

włoskiej miejscowości Ceva. 

Fabryka zajmuje się produkcją 

wszystkich modeli obuwia uvex 

na podeszwie z poliuretanu 

i gumy, co pozwala na stosowa-

nie elastycznego systemu

produkcji.

Wiedza i doświadczenie 
w zakresie produkcji i technologii
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kompetencje

Wiedza i doświadczenie 
w zakresie produkcji i technologii

W znajdującym się w Ceva centrum

technologicznym pracujemy nad

wykorzystaniem nowych, pionierskich

technologii i innowacji w najwyższej 

jakości produktach.
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Nowa definicja wykonania

System produktu uvex i-performance

wspiera naturalne ruchy ciała człowieka,

redukując nacisk i naprężenie, podnosząc

jednocześnie komfort użytkowania

Biorąc pod uwagęnajnowsze badania fizjologi-

czne i technologie, nasze produkty podlegają 

nieustannemu procesowi doskonalenia, 

zapewniając tym samym maksimum wydajności 

i wymierne korzyści z użytkowania produktu.

Wyższy poziom 
ochrony i wyposażenia 

uvex i-performance
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uvex 1

Podążając za wymogami
Półbuty ochronne uvex 1 chronią 

i wspomagają naturalne ruchy ciała 

człowieka. Bazując na najnowszych 

badaniach z zakresu fizjologii oraz 

innowacyjnej technologii, nacisk 

i naprężenia w obrębie układu mięśniowo-

szkieletowego wytwarzane podczas 

pracy podlegają redukcji, co gwarantuje 

pełną optymalizację komfortu 

użytkowania. Ergonomiczna i lekka 

budowa zapewnia ochronę i wygodę.

Wyjątkowa budowa
Perfekcyjny styl
uvex 1 model 8512 oraz 8543 uzyskały
międzynarodową nagrodę Red Dot Design
Award 2013.

Komentarz jury: „Model uvex 1 w modny 
sposób wypełnia lukę pomiędzy obuwiem 
roboczym a sportowym.
Obuwie to zostało niezwykle dobrze wyko-
nane i zapewnia komfort użytkowania.”

Zredukowana waga
Zredukowane zmęczenie
Pomiń, ale nie przegap. Niższa waga obuwia
ochronnego uvex 1 redukuje wysiłek fizyczny 
oraz ryzyko obrażeń i zużycia obuwia. Jest to 
korzyść odczuwana każdego dnia. Jako but uvex 
najlżejszy w swojej klasie jest on około 100 g 
lżejszy niż uvex motion style.

100% więcej amortyzacji
Komfort w 3 wymiarach
Wielowarstwowy system amortyzacji uvex 1,
obejmujący dwuwarstwową podeszwę 
zewnętrzną uvex 1 PU oraz komfortową wkładkę 
o optymalnej amortyzacji na pięcie i w części 
przedniej stopy, wspomaga ochronę układu 
mięśniowo-kostnego.
Absorpcja energii na pięcie jest dwukrotnie 
wyższa niż wartość wymagana przez normę EN 
ISO 20345. Niezakłócony komfort chodzenia.
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10,000 m² zaawansowanej technologicznie funkcji 
zapewniającej doskonały komfort

uvex motion carbon

Włókno węglowe jest jednym z najbardziej
wszechstronnych i zaawansowanych ma-
teriałów obecnie dostępnych na rynku.
Obuwie uvex motion carbon jest nie tylko 
bardzo funkcjonalne, lecz także wyznacza 
nowe kierunki i trendy. Nowy zaawanso-
wany adsorpcyjny materiał SARATECH®
został wbudowany w cholewę, a w połą-
czeniu z technologią uvex climazone redu-
kuje powstawanie przykrych zapachów 
i ułatwia wymianę powietrza.

Większa oddychalność i w efekcie niższa potliwość

Wysoka funkcjonalność 
Materiał SARATECH® z adsorpcyjnymi cząstkami
węgla jest na trwałe umieszczony w środkowej
warstwie wewnętrznej podszewki. 

Utrzymanie efektu
Materiał SARATECH® z absorbującymi cząstkami 
węgla jest trwałym, wytrzymałym i odpornym na
przetarcie materiałem.

Maksymalny komfort
Specjalnie stworzona środkowa warstwa 
podeszwy z poliuretanu zapewnia maksymalny 
komfort. Niska waga oraz elementy amortyzacyjne 
redukują zmęczenie użytkownika.

Redukcja nieprzyjemnego 
zapachu 
W materiale SARATECH® 
absorbujące cząstki włókien 
węglowych są porowate i mają  
bardzo dużą powierzchnię 
wchłaniającą cząstki zapachu. 

10,000 m²
Jeden but uvex motion carbon ma ok. 10,000 m2

powierzchni pochłaniającej zapachy. 

  SARATECH® jest zarejestrowaną marką Blücher Technologies.

Technologia uvex climazone regulująca 
temperaturę redukuje także potliwość.
Materiał SARATECH® z adsorpcyjnymi 
cząstkami węgla jest na trwałe umieszczony 
w środkowej warstwie wewnętrznej 
podszewki i nie stwarza żadnego zagrożenia 
dla zdrowia. 
uvex motion carbon – typowy przykład 
najnowocześniejszej technologii. 

Więcej informacji znajduje się na stronie 228.

ko
ln

tr
ol

a 
   

   
   

   
   

   
 w

ilg
oc

i



technologia

205

Innowacyjny system gospodarki mikroklimatem

uvex climazone

W celu efektywnego udoskonalenia warun-
ków mikroklimatycznych systemu ochrony 
przemysłowej, przeprowadzić należy analizę 
wszystkich istotnych czynników oraz zbadać 
izrozumieć ich tryb działania.

Firma uvex od wielu lat prowadzi badania 
nad czynnikiem, jakim jest mikroklimat. 
We współpracy z dobrze znanymi instytutami, 
takimi jak PFI (Instytut Badawczy Pirmasens), 
Colleg Techniczny Kaiserslautern czy Instytut
Hohenstein, uvex opracowała metody badań
oraz narzędzia umożliwiające przeprowadze-
nie kompleksowych i wiarygodnych pomiarów 
właściwości mikroklimatu.

Czy Twoje stopy są zbyt ciepłe lub zbyt zim-
ne? Czy nadmierna potliwość stóp sprawia Ci 
dyskomfort? Doskonała regulacja temperatu-
ry jest niezwykle istotna w dziedzinie obuwia 
ochronnego. 

Czynnik komfortu uvex climazone:
• Regulacja indywidualnej temperatury ciała
• Praca z długotrwałym poczuciem komfortu
• Długotrwała wydajność
•  Optymalny komfort użytkowania w każdej 
sytuacji

BADANIA  
I ROZWÓJ

DORADZTWO

MATERIAŁY PRODUKCJA

KONCEPCJE PRODUKCYJNE

Pot wydzielany przez stopy podczas intensywnej aktywno�aktywno�
ści fizycznej w ciągu całego dnia odpowiada jednej szklance 
wody.
uvex climazone pochłania tę wilgoć, redukując jednocześnie
ryzyko powstania dyskomfortu na skutek pęcherzy, infekcji
grzybiczej lub nawet łagodnej hipotermii.

Nasi partnerzy w dziedzinie 
badań i technologii

Wszystkie produkty z wyposażone w innowacyjny system 
zarządzania klimatem są oznaczone w katalogu logo uvex climazone

uvex climazone jest innowacyjnym systemem gospodarki mikroklimatem od stóp do głów.
Kombinacja kompetencji badawczych, produkcyjnych, zastosowanie inteligentnych materiałów
i technologii obróbki cechują zoptymalizowany klimatycznie system produktowy.
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Komfortowe wkładki
uvex 1 · uvex 3D hydroflex® foam

uvex 3D hydroflex® foam

Komfortowa wkładka 3D hydroflex® foam zapewnia
wyjątkową amortyzację na całej długości stopy. 
Dodatkowe elementy amortyzujące umieszczone na 
pięcie oraz pod częścią przednią stopy zapewniają 
komfort w strefach o wysokim obciążeniu fizycznym. 
• Materiał o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji 
wilgoci

• Perforacje zapewniające lepszą wentylację
• Strefy amortyzacji wspierające naturalne ruchy
• Komfortowa struktura powierzchni niepowodująca 
podrażnień

uvex 1

Komfortowe wkładki uvex 1 zapewniają stopom 
wyjątkową amortyzację na całej powierzchni oraz 
komfort w strefach wysokiego obciążenia fizycznego.
• Materiał o wysokim poziomie oddychalności i absorpcji 
wilgoci

• Strefy amortyzacji wspierające naturalne ruchy
• Komfortowa struktura powierzchni niepowodująca 
podrażnień

Kontrola nad niepożądanymi ładunkami elektrostatycznymi 
odgrywa coraz istotniejszą rolę w przemyśle. Coraz więcej 
pracowników wchodzi w kontakt z procesami, materiałami 
lub przedmiotami, które wykazują wrażliwość na ładunki 

elektrostatyczne. Często konieczne okazuje się zastosowanie obuwia 
ochronnego w celu przewodzenia ładunków elektrostatycznych 
w takich miejscach pracy.

Niezależnie od różnorodnych metod pomiarowych, wymaga się, aby 
wartość rezystywności objętościowej mieściła się w zakresie pomiędzy 
100 kΩ (1,0 x 10⁵ Ω) a 35 MΩ (3,5 x 10⁷ Ω) w celu spełniania wymagań 
wielu właściwych norm (np. EN ISO 20345, EN 61340).

W niniejszym katalogu wszystkie produkty z certyfikatem ESD zostały 
oznaczone symbolem ESD.

Ładunki elektrostatyczne

Rezystywność objętościowa zgodna z

Niska rezystywność
(przewodzenie)

ESD
(zgodnie 
z EN 61340-5-1)

Antystatyczność
(zgodnie z EN ISO 20345)

Wysoka rezystywność
(izolacja)

103
104

1 –       9 
10 –     99

KΩ
KΩ

10⁵
106
10⁷

100 – 999
1 –       9 

10 –     35

KΩ
MΩ
MΩ

10⁷
108
109

36 –     99
100 – 999
             <1

MΩ
MΩ
GΩ

109
1010
1011

1 –       9 
10 –     99

100 – 999

GΩ
GΩ
GΩ
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Obuwie ochronne
Normy · Etykiety

Znak identyfikacyjny producenta 

Symbol typu producenta

Numer normy europejskiej

Kategoria ochrony

Symbol CE

Rozmiar

Numer artykułu

Data produkcji

Oznaczenie

SYMBOL RISK COVERED EN ISO 20345 EN ISO 20347
SB S1 S2 S3 S5 OB O1 O2 O3

– Podstawowy

P Odporność na przebicie

A Obuwie antystatyczne

E Absorpcja energii wokół pięty

HI Izolacja przed ciepłem

CI Izolacja przed zimnem

WRU Wodoodporność materiału wierzchniego

HRO Odporność podeszwy na ciepło (+300°C/min)

WR Obuwie wodoodporne

M Ochrona śródstopia

FO Odporność na olej i benzynę

Należy spełnić jedno z poniższych trzech wymagań i oznaczyć je na obuwiu dla wszystkich nowo certyfikowanych modeli z grudnia 2007.
Etykieta Badana właściwość Warunki testowe Współczynnik tarcia
SRA Odporność na ślizganie na podłogach wyłożonych płytkami ceramicznymi 

roztworem sodowym laurylosiarczanu (SLS)
poślizgnięcie pięty w przód
poślizgnięcie pięty w przód na płaskiej powierzchni

nie mniej niż 0,28
nie mniej niż 0,32

SRB Odporność na poślizgnięcie na podłogach stalowych z glicerolem poślizgnięcie pięty w przód
poślizgnięcie pięty w przód na płaskiej powierzchni

nie mniej niż 0,13
nie mniej niż 0,18

SRC Odporność na ślizganie na podłogach wyłożonych płytkami ceramicznymi z roz-
tworem sodowym laurylosiarczanu oraz na podłogach stalowych zglicerolem

obejmuje wszystkie warunki testowe 
wyszczególnione pod punktem a i b.

Wymagania podstawowe/wymagania dodatkowe/
kategorie, np. dla obuwia skórzanego

Obuwie ochronne
EN ISO 20345

Obuwie ochronne
EN ISO 20346

Obuwie robocze
EN ISO 20347

Wybór obuwia zależy od 
rodzaju ryzyka zawodowe-
go. Tak jak w przypadku 
każdego typu obuwia,
mogą funkcjonować do-
datkowe wymagania 
(np. w zakresie izolacji 
przed ciepłem lub przed 
zimnem, odporność 
podeszwy na przebicie lub 
rezystencja elektryczna 
przez ESD). Takie obuwie 
posiada odpowiednie 
oznaczenie.

Zasady testowania dla
wszystkich wymagań
podstawowych i dodatko-
wych zostały wyszczegól-
nione w normie EN ISO 
20344.

Wymagania podstawowe dla obuwia oraz odporność 
podnosków na uderzenia

SB 
200 J

PB 
100 J

OB  
brak wymagań

Wymagania dodatkowe:
Zamknięta pięta
Właściwości antystatyczne
Absorpcja energii w części piętowej
Odporność na paliwa

S1 P1
O1 

(bez odporności
na paliwo)

Wymagania dodatkowe: jak wyżej, plus
Penetracja wody i absorpcja S2 P2 O2

Wymagania dodatkowe: jak wyżej, plus
Odporność podeszwy na przebicie
Profilowana podeszwa

S3 P3 O3

Wymagania podstawowe/wymagania dodatkowe/
kategorie, np. dla obuwia wykonanego z PVC lub PU
Wymagania podstawowe dla obuwia oraz odporność 
podnosków na uderzenia

SB  
200 J

PB  
100 J

OB  
brak wymagań

Wymagania dodatkowe:
Właściwości antystatyczne
Absorpcja energii w części piętowej
Odporność na paliwa
Odporność podeszwy na przebicie
Podeszwa profilowana

S5 P5 O5

Symbole obuwia do zastosowania w przemyśle

Wymagania dodatkowe dla specjalistycznych zastosowań z odpowiadającymi im symbolami

Spełnia określone wymaganie Istnieje możliwość spełnienia wymogu, jednak nie jest on przewidziany

*  Odporność na przebicie – Ostrzeżenie – Prosimy zwrócić uwagę, iż odporność na przebicie tego obuwia została zmierzona w laboratorium za pomocą gwoździa ściętego o średnicy 
4,5 mm z siłą 1100 N. Wyższe wartości siły lub gwoździe o mniejszej średnicy spowodują zwiększenie ryzyka penetracji. W powyższych okolicznościach należy rozważyć podjęcie 
środków zapobiegawczych.
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Wyższy poziom ochrony i wyposażenia 
uvex 1 – nowa definicja wykonania
Podążając za potrzebami

Warstwa 1: 
Komfortowa wkładka
z amortyzacją na
pięcie oraz pod
poduszką stopy

Warstwa 3: Specjalna podeszwa PU

Warstwa 2: Podeszwa środkowa PU

Komfort w 3 wymiarach
Stopy to najbardziej wydajna platforma ciała. Ciągłe narażenie na po-
tencjalnie szkodliwe wpływy, takie jak długotrwała praca w pozycji 
stojącej lub poruszanie się po twardej nawierzchni, może wywierać nie-
korzystny wpływ na cały układ mięśniowo-szkieletowy, powodując dys-
komfort i redukując wydajność. Asortyment obuwia ochronnego uvex 1
skutecznie zapobiega zmęczeniu i wspomaga długotrwały komfort 
dzięki innowacyjnej budowie, która zapewnia optymalną amortyzację 
oraz podeszwom o ergonomicznym i anatomicznym kształcie.

Zapewniamy stabilność
Trwała stabilność jest niezbędna dla bezpiecznej i bezwypadkowej 
pracy. Czerpiemy inspirację z natury, sprawiając, że egzoszkielet 
stabilizujący i ochronny asortymentu obuwia ochronnego uvex 1 
zapewnia optymalną ochronę zgodnie z zasadą „najpierw funkcja, 
potem forma”.

Wielowarstwowy system 
amortyzacji zapewniający 
komfort poruszania się

•  100% wyższa amortyzacja niż 
w wymaganiach normy*

• Optymalna amortyzacja na pięcie 
oraz pod poduszką stopy

• Maksymalna ochrona układu 
mięśniowo-szkieletowego

• Utrzymanie wysokiego 
poziomu wydajności

*   W porównaniu z wymaganiami  
EN ISO 20345

Wspaniała stabilizacja zapewniająca niezawodne wsparcie

Stabilne, ale elastyczne

Obydwie wersje wkładki w bezpieczny sposób obejmują stopę, 
nie ograniczając elastyczności. 

Widoczny od zewnątrz koszyk na 
pięcie wbudowany w podeszwę
zapewnia stabilność, pewność 
w stawianiu stopy oraz gwarantu-gwarantu-
je dodatkową ochronę.

Model wspierający x-tended 
zapewnia dodatkowe wsparcie
boczne oraz lepszą ochronę 
przed skręceniem kostki 
i uderzeniami.

wsparcie x�tendedkoszyk na pięcie

Sekcje PU z wysoką odpornością na ścieranie zapewniają bezpieczne 
stawianie i przesuwanie stopy, co pomaga zapobiegać wypadkom.

Oś obrotu umożliwia obrót w pozycji stojącej.

Zoptymalizowany samoczyszczący bieżnik zapewnienia odporność na 
ślizganie (oznaczenie SRC)

Przegubowa wkładka umożliwiająca bezpieczne wchodzenie po drabinie.

Idealny kształt wokół stawów zapewniający optymalny skręt oraz dobrą
elastyczność.
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Wyższy poziom ochrony i wyposażenia 

Omiń, ale nie przegap
Mniej pracy oznacza możliwość koncentracji na rzeczach istotnych.
Usunięto zbędną wagę w celu zwiększenia komfortu. Lżejsze elementy,
ograniczone zużycie materiału, zaawansowane procesy produkcyjne 
oraz zoptymalizowana gospodarka mikroklimatem przyczyniają się 
do maksymalizacji komfortu użytkowania, zwiększając jednocześnie
wydajność pracy.

Perfekcyjne dopasowanie 
i optymalizacja
Długotrwały komfort użytkowania przyczynia się do dobrego 
samopoczucia. Zapewnienie optymalnego dopasowania to kwestia 
kluczowa, ponieważ to but ma się dopasować do kształtu stopy,  
a nie odwrotnie.

Elastyczny system regulacji szerokości zapewniający  
niezawodne wsparcie

Elastyczny system regulacji szerokości uvex zapewnia optymalne dopa-
sowanie. Asortyment uvex 1 dostępny jest w szerokości 10, 11 oraz 12. 
Wybrane modele dostępne są także w szerokości 14*. Możliwość indy-
widualnej wymiany wygodnych wkładek to rozwiązanie praktyczne, 
które ogranicza złożoność zarządzania zapasami. 

System szybkiego sznurowania z indywidualną regulacją (IAS)**

Elastyczny IAS wspiera dynamiczne dopasowanie się buta do stopy, 
ułożenie której ulega zmianie w ciągu dnia, puchnąc lub kurcząc się. 
Gwarantuje to perfekcyjne dopasowanie oraz łatwe manipulowanie 
bez rozwiązywania sznurowadeł.

Anatomiczna budowa podnoska zapewniająca całkowite 
bezpieczeństwo

Wyjątkowo lekki podnosek xenova® trzeciej 
generacji o kształcie anatomicznym, bez 
zawartości metalu oraz bez właściwości 
antymagnetycznych. Efektywnie zapobiega 
nieprzyjemnemu zimnemu przewodnictwu oraz 
eliminuje punkty ucisku.
• Odporność na uderzenia wyższa o 30%  
w stosunku do wymagań normy EN ISO 20345

• Lżejsze w porównaniu do obuwia posiadającego  
podnoski aluminiowe lub stalowe

* W sprzedaży już od listopada 2013 r.
** Niedostępne dla wszystkich modeli z serii uvex 1.

Oświadczenie jury:
„Półbuty uvex 1 to styl umiejscowiony gdzieś
pomiędzy obuwiem roboczym a codziennym.
Półbuty te cechują się dobrym wykonaniem 
i zapewniają niezrównany komfort użytkowania.” 

Elastyczny system 
regulacji szerokości

System szybkiego sznurowania 
z indywidualną regulacją

Budowa cholewy uvex monoskin zapewnia brak ucisku oraz 
komfortowe dopasowanie

Górna część cholewy uvex monoskin nie zawiera metali i została wyko-
nana z zaawansowanej technicznie mikrofibry, zapewniając niezrówna-
ny komfort użytkowania dzięki bezszwowemu wykonaniu.
• Brak punktów ucisku
• Wysoka odporność na ścieranie, oddychający materiał
• Materiał wyjątkowo przyjazny skórze i odpowiedni dla osób 
uczulonych na chrom dzięki braku zawartości skóry

• Ok. 50% redukcji ciężaru w porównaniu z produktami opartymi na 
skórze

• Materiał wierzchni certyfikowany zgodnie z Oeko-Tex® Norma 100

uvex climazone zapewnia perfekcyjną temperaturę

Duże perforacje, wierzchni materiał i wyściółka o wysokiej 
oddychalnośc oraz wygodne wkładki zapobiegają gromadzeniu się 
ciepła i redukują poziom potliwości
• Regulacja indywidualnej temperatury ciała
• Długotrwałe uczucie komfortu podczas pracy
• Wydłużenie wysokiego poziomu wydajności
• Optymalny komfort użytkowania w każdej sytuacji

Każdy gram mniej redukuje zmęczenie

Zasady lekkiej budowy w odniesieniu do materiału i składu gwarantują
wyjątkową lekkość produktu.

14121110
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex 1

Wielofunkcyjne półbuty sportowe
• Wyjątkowo lekkie i elastyczne
• Najnowsza generacja podno-
sków uvex xenova® bez zawarto-
ści metalu

• Kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność 
boku i kostki przy obrocie, brak 
przewodnictwa cieplnego oraz 
właściwości antymagnetycznych

• Wykonane w najnowszej techno-
logii, co zapewnia dłuższe uczu-
cie komfortu

• Technologia uvex climazone 
usprawnia regulację wewnętrz-
nej temperatury w bucie, zapew-
niając optymalny komfort użyt-
kowania

• Oddychający materiał wierzchni 
wykonany z zaawansowanego 
technicznie perforowanego mi-
kroweluru

• Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia optymalną oddychal-
ność

• Odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom, wykonane z ma-
teriałów syntetycznych

• Dwa paski zapinane na rzepy 
zapewniające indywidualne do-
pasowanie

• Bezszwowa budowa eliminująca 
możliwość powstania punktów 
ucisku czy pęcherzy

uvex 1 · Sandał 8542 S1 SRC
• Wyjmowana komfortowa wkład-
ka antystatyczna z systemem 
kontroli wilgoci oraz dodatkową 
amortyzacją na pięcie i z przodu 
stopy

• Miękki, wyłożony kołnierz i język 
• Znakomita podeszwa o podwój-
nej gęstości, wykonana z poli-
uretanu, posiada doskonałe wła-
ściwości amortyzacyjne oraz 
niezrównaną odporność na śli-
zganie, jednocześnie nie zawie-
ra składników zakłócających la-
kierowanie, takich jak silikony, 
ftalany itp.

• Spełnia wymagania ESD: 
oporność < 35 MΩ

Wielofunkcyjne półbuty sportowe
• Wyjątkowo lekkie i elastyczne
• Najnowsza generacja podnoska 
uvex xenova® bez zawartości 
metalu

• Kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność 
boku i kostki przy obrocie, brak 
przewodnictwa cieplnego oraz 
właściwości antymagnetycznych

• Wykonane w najnowszej tech-
nologii zapewniającej dłuższe 
uczucie komfortu

• Technologia uvex climazone 
usprawnia regulację wewnętrz-
nej temperatury w bucie, zapew-
niając optymalny komfort użyt-
kowania

• „Oddychający” materiał wierzch-
ni wykonany z zaawansowane-
go technicznie perforowanego 
mikroweluru

• Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia optymalną oddychal-
ność

• Odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom, wykonane z ma-
teriałów syntetycznych

• Elastyczne sznurowadła zapew-
niające szybką oraz indywidual-
ną regulację

• Bezszwowa budowa eliminująca 
możliwość powstawania punk-
tów ucisku czy pęcherzy

uvex 1 · Półbut 8543 S1 SRC 
• Wyjmowana komfortowa wkład-
ka antystatyczna z systemem 
kontroli wilgoci oraz dodatkową 
amortyzacją na pięcie i z przodu 
stopy

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Znakomita podeszwa o podwój-
nej gęstości, wykonana z poli-
uretanu, posiada doskonałe wła-
ściwości amortyzacyjne oraz 
niezrównaną odporność na śli-
zganie, jednocześnie nie zawie-
ra inhibitorów zwilżających la-
kier, takich jak silikony, ftalany 
itp.

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

Art. nr 8542.7 8542.8 8542.9 8542.0
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiar 35 – 52

Art. nr 8543.7 8543.8 8543.9 8543.0
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiar 35 – 52

DE/017/001

DE/017/001
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex 1

Wielofunkcyjne półbuty sportowe
• Wyjątkowo lekkie i elastyczne
• Najnowsza generacja podnoska 
uvex xenova® bez zawartości 
metalu

• Kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność 
boku i kostki przy obrocie, brak 
przewodnictwa cieplnego oraz 
właściwości antymagnetycznych

• Wykonane w najnowszej techno-
logii zapewniającej dłuższe uczu-
cie komfortu

• Technologia uvex climazone 
wspomaga regulację temperatu-
ry we wnętrzu buta, zapewniając 
optymalny komfort użytkowania

• Oddychający i wodoodporny 
materiał wierzchni wykonany 
z zaawansowanego technicznie 
mikroweluru

• Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia optymalną oddychal-
ność

• Odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom, wykonane z ma-
teriałów syntetycznych

• Elastyczne sznurowadła zapew-
niają szybką oraz indywidualną 
regulację

• Bezszwowa budowa eliminująca 
możliwość powstawania punktów 
ucisku czy pęcherzy

uvex 1 · Półbut 8544 S2 SRC
• Wyjmowana komfortowa wkład-
ka antystatyczna z systemem 
kontroli wilgoci oraz dodatkową 
amortyzacją na pięcie i z przodu 
stopy

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Znakomita podeszwa o podwój-podwój-
nej gęstości, wykonana z poli- gęstości, wykonana z poli-poli-
uretanu, posiada doskonałe 
właściwości amortyzacyjne oraz 
niezrównaną odporność na 
ślizganie, jednocześnie nie 
zawiera inhibitorów zwilżających 
lakier, takich jak silikony, ftalany 
itp.

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

Wielofunkcyjne półbuty sportowe
• Wyjątkowo lekkie i elastyczne
• Najnowsza generacja podnoska 
uvex xenova® bez zawartości 
metalu

• Kompaktowa budowa, 
anatomiczny kształt, dobra 
stabilność boku i kostki przy 
obrocie, brak przewodnictwa 
cieplnego oraz właściwości 
antymagnetycznych

• Wykonane w najnowszej 
technologii zapewniającej 
dłuższe uczucie komfortu

• Technologia uvex climazone 
wspomaga regulację temperatury 
we wnętrzu buta, zapewniając 
optymalny komfort

• Oddychający i wodoodporny 
materiał wierzchni wykonany 
z zaawansowanego technicznie 
mikroweluru

• Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia optymalną 
oddychalność

• Odpowiednie dla osób 
uczulonych na chrom, wykonane 
z materiałów syntetycznych

• Bezszwowa budowa eliminująca 
możliwość powstawania punktów 
ucisku czy pęcherzy

uvex 1 · Trzewik 8545 S2 SRC
• Wyjmowana komfortowa 
wkładka antystatyczna z 
systemem kontroli wilgoci oraz 
dodatkową amortyzacją na pięcie 
i z przodu stopy

• Miękki, wyłożony kołnierz i język 
• Znakomita podeszwa o podwój-podwój-
nej gęstości, wykonana z poli- gęstości, wykonana z poli-poli-
uretanu, posiada doskonałe 
właściwości amortyzacyjne oraz 
niezrównaną odporność na 
ślizganie, jednocześnie nie 
zawiera inhibitorów zwilżających 
lakier, takich jak silikony, ftalany 
itp.

• Spełnia wymagania ESD: 
oporność < 35 MΩ

Art. nr 8544.7 8544.8 8544.9 8544.0
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 35 – 52

Art. nr 8545.7 8545.8 8545.9 8545.0
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiar 35 – 52

DE/017/001

DE/017/001
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex 1

Wielofunkcyjne półbuty sportowe
• Wyjątkowo lekkie i elastyczne
• Najnowsza generacja podnoska 
uvex xenova® bez zawartości 
metalu

• Kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność 
boku i kostki przy obrocie, brak 
przewodnictwa cieplnego oraz 
właściwości antymagnetycznych

• Wykonane w najnowszej techno-
logii zapewniającej dłuższe uczu-
cie komfortu

• Technologia uvex climazone 
wspomaga regulację temperatu-
ry we wnętrzu buta, zapewniając 
optymalny komfort użytkowania

• Oddychający materiał wierzchni 
wykonany z zaawansowanego 
technicznie perforowanego 
mikroweluru

• Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia optymalną oddychal-
ność

• Odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom, wykonane z ma-
teriałów syntetycznych

• Bezszwowa budowa eliminująca 
możliwość powstawania punktów 
ucisku czy pęcherzy

uvex 1 · Półbut 8540 S1 SRC
• Wyjmowana komfortowa wkład-
ka antystatyczna z systemem 
kontroli wilgoci oraz dodatkową 
amortyzacją na pięcie i z przodu 
stopy

• Miękki, wyłożony kołnierz i język 
• Znakomita podeszwa o podwój-
nej gęstości, wykonana z poli-
uretanu, posiada doskonałe wła-
ściwości amortyzacyjne oraz 
niezrównaną odporność na śli-
zganie, jednocześnie nie zawiera 
inhibitorów zwilżających lakier, 
takich jak silikony, ftalany itp.

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

Wielofunkcyjne półbuty sportowe
• Wyjątkowo lekkie i elastyczne
• Najnowsza generacja podnoska 
uvex xenova® bez zawartości 
metalu

• Kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność 
boku i kostki przy obrocie, brak 
przewodnictwa cieplnego oraz 
właściwości antymagnetycznych

• Wykonane w najnowszej techno-
logii zapewniającej dłuższe uczu-
cie komfortu

• Technologia uvex climazone 
wspomaga regulację temperatu-
ry we wnętrzu buta, zapewniając 
optymalny komfort użytkowania

• Oddychający materiał wierzchni 
wykonany z zaawansowanego 
technicznie perforowanego mi-
kroweluru

• Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia optymalną oddychal-
ność

• Odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom, wykonane z ma-
teriałów syntetycznych

• Bezszwowa budowa eliminująca 
możliwość powstawania punktów 
ucisku czy pęcherzy

uvex 1 Trzewik 8541 S1 SRC
• Wyjmowana komfortowa wkład-
ka antystatyczna z systemem 
kontroli wilgoci oraz dodatkową 
amortyzacją na pięcie i z przodu 
stopy

• Miękki, wyłożony kołnierz i język 
• Znakomita podeszwa o podwój-
nej gęstości, wykonana z poli-
uretanu, posiada doskonałe wła-
ściwości amortyzacyjne oraz 
niezrównaną odporność na śli-
zganie, jednocześnie nie zawiera 
inhibitorów zwilżających lakier, 
takich jak silikony, ftalany itp.

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

Art. nr 8540.7 8540.8 8540.9 8540.0
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiar 35 – 52

Art. nr 8541.7 8541.8 8541.9 8541.0
Szerokość 10 11 12 14
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiar 35 – 52
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex 1 x�tended support

Wielofunkcyjne półbuty sportowe
• Wyjątkowo lekkie i elastyczne
• Najnowsza generacja podnoska 
uvex xenova® bez zawartości 
metalu

• Specjalnie zbudowane obrzeże 
boczne buta zapewnia wsparcie 
w części środkowej i końcowej 
stopy oraz gwarantuje stabil-
ność, chroniąc przed urazami 
kostki i uderzeniami

• Kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, brak przewod-
nictwa cieplnego oraz właści-
wości antymagnetycznych

• Wykonane w najnowszej tech-
nologii zapewniającej dłuższe 
uczucie komfortu

• Technologia uvex climazone 
wspomaga regulację temperatu-
ry we wnętrzu buta, zapewniając 
optymalny komfort użytkowania

• Oddychający materiał wierzchni 
wykonany z zaawansowanego 
technicznie perforowanego 
mikroweluru

• Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia optymalną oddychal-
ność

• Odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom, wykonane z ma-
teriałów syntetycznych

uvex 1 · Półbut 8511 S1 SRC
• Elastyczne sznurowadła zapew-
niają szybką oraz indywidualną 
regulację

• Bezszwowa budowa eliminująca 
możliwość powstania punktów 
ucisku czy pęcherzy

• Wyjmowana komfortowa wkład-
ka antystatyczna z systemem 
kontroli wilgoci oraz dodatkową 
amortyzacją na pięcie i z przodu 
stopy

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Znakomita podeszwa o podwój-
nej gęstości wykonana z poli-
uretanu o doskonałych właści-
wościach amortyzacyjnych oraz 
niezrównaną odpornością na śli-
zganie, bez zawartości inhibito-
rów zwilżających lakier, takich 
jak silikony, ftalany itp.

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

Wielofunkcyjne półbuty sportowe
• Wyjątkowo lekkie i elastyczne
• Najnowsza generacja podnoska 
uvex xenova® bez zawartości 
metalu

• Specjalnie zbudowane obrzeże 
boczne buta zapewnia wsparcie 
w części środkowej i końcowej 
stopy oraz gwarantuje stabil-
ność, chroniąc przed urazami 
kostki i uderzeniami

• Kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, brak przewod-
nictwa cieplnego oraz właści-
wości antymagnetycznych

• Wykonane w najnowszej tech-
nologii zapewniającej dłuższe 
uczucie komfortu

• Technologia uvex climazone 
wspomaga regulację temperatu-
ry we wnętrzu buta, zapewniając 
optymalny komfort użytkowania

• Oddychający materiał wierzchni 
wykonany z zaawansowanego 
technicznie perforowanego mi-
kroweluru

• Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia optymalną oddychal-
ność

• Odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom, wykonane z ma-
teriałów syntetycznych

• Elastyczne sznurowadła zapew-

uvex 1 · Półbut 8512 S1 SRC 
niają szybką oraz indywidualną 
regulację

• Bezszwowa budowa eliminująca 
możliwość powstawania punk-
tów ucisku czy pęcherzy

• Wyjmowana komfortowa wkład-
ka antystatyczna z systemem 
kontroli wilgoci oraz dodatkową 
amortyzacją na pięcie i z przodu 
stopy

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Znakomita podeszwa o podwój-
nej gęstości wykonana z poli-
uretanu o doskonałych właści-
wościach amortyzacyjnych oraz 
niezrównaną odpornością na śli-
zganie, bez zawartości inhibito-
rów zwilżających lakier, takich 
jak silikony, ftalany itp.

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

Art. nr 8511.7 8511.8 8511.9
Szerokość 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiar 35 – 52

Art. nr 8512.7 8512.8 8512.9
Szerokość 10 11 12
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiar 35 – 52

DE/017/001
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex 1 ladies

Wielofunkcyjne półbuty sportowe
• Wyjątkowo lekkie i elastyczne
• Najnowsza generacja podnoska 
uvex xenova® bez zawartości 
metalu

• Kompaktowa budowa, anato-
miczny kształt, dobra stabilność 
boku i kostki przy obrocie, brak 
przewodnictwa cieplnego oraz 
właściwości antymagnetycz-
nych

• Wykonane w najnowszej tech-
nologii zapewniającej dłuższe 
uczucie komfortu

• Technologia uvex climazone 
wspomaga regulację temperatu-
ry we wnętrzu buta, zapewniając 
optymalny komfort użytkowania

• Oddychający i wodoodporny 
materiał wierzchni wykonany 
z zaawansowanego technicznie 
mikrowelurul 

• Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia optymalną oddychal-
ność

• Odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom, wykonane z ma-
teriałów syntetycznych

• Dwa paski zapinane na rzepy 
zapewniające indywidualne do-
pasowanie (art. nr 8560)

• Elastyczne sznurowadła zapew-
niają szybką oraz indywidualną 
regulację (art. nr 8561, 8562)

• Bezszwowa budowa eliminująca 
możliwość powstawania punk-
tów ucisku czy pęcherzy

• Wyjmowana komfortowa wkład-
ka antystatyczna z systemem 
kontroli wilgoci oraz dodatkową 
amortyzacją na pięcie i z przodu 
stopy

uvex 1 · Sandał 8560 S1 SRC · Półbut 8561 S1 SRC · Półbut 8562 S2 SRC

Wszystkie pozostałe modele z asortymentu uvex 1 dostępne są dla kobiet (od rozmiaru 35).
Opisy produktów na stronach 210 - 213.

Sandał 8560
Art. nr 8560.7 8560.8
Szerokość 10 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiar 35 – 43

Półbut z perforacją 8561
Art. nr 8561.7 8561.8
Szerokość 10 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiar 35 – 43

Półbut 8562
Art. nr 8562.7 8562.8
Szerokość 10 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiar 35 – 43

• Miękki, wyłożony kołnierz i język 
• Znakomita podeszwa o podwój-
nej gęstości, wykonana z poli-
uretanu, posiada doskonałe wła-
ściwości amortyzacyjne oraz 
niezrównaną odporność na śli-
zganie, jednocześnie nie zawiera 
inhibitorów zwilżających lakier, 
takich jak silikony, ftalany itp.

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

8560

8561

8562

8542

8543

8544

8545

8540

8541

8511

8512
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Wygodne, modne, lekkie

uvex ladies all-round

uvex 3D hydroflex® foam
Wyjmowana antystatyczna 
wkładka z systemem kontroli wil-
goci, tworząca znakomity mikro-
klimat w obrębie stóp oraz za-
pewniająca większy komfort. 
uvex 3D hydroflex® foam zapew-
nia wyjątkową amortyzację na ca-
łej powierzchni. Dodatkowe ele-
menty amortyzacyjne na pięcie 
oraz pod przednią częścią stopy.

Znakomita dystansowa wyściółka
siatkowa zapewnia doskonałą
oddychalność.

Modny sportowy design.Lekkość oraz innowacyjna 
budowa podeszwy zapewnia 
wyjątkowy komfort.

Obuwie wykonane przy użyciu
specjalnego odlewu stopy 
damskiej, co zapewnia 
doskonałe dopasowanie.

Spełnia wymagania ESD.

System zarządzania klimatem 
uvex climazone to większy komfort 
użytkowania

Podeszwa PUR jednowarstwowa
• Spełnia wymagania ESD: 
oporność < 35 MΩ

• Wytrzymałość na krótkotrwałe 
działanie temperatury 
nieprzekraczającej +120 °C

• Bez zawartości inhibitorów 
zwilżających lakier

• Samoczyszczący bieżnik
• Odporność na olej i substancje 
ropopochodne

• Nie pozostawia śladów
• Rozmiary 35 – 43

Znakomita amortyzacjaWiększa odporność na ślizganie

Wstawiony łuk wspiera  
naturalny ruch posuwny stopy

Szerokie kanały
drenażowe
rozpraszające 
płyny

Ergonomiczny bieżnik

Powierzchnia obrotowa pod dużym palcem 
ułatwia krótkocykliczne ruchy obrotowe

uvex ladies all-round · wygodna podeszwa
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex ladies all�round sport

Lekki i modny sandał z zapięciem 
na rzep, zaprojektowany i wypro-
dukowany przy użyciu odlewu 
damskiej stopy
• Technologia uvex climazone za-
pewniająca większy komfort

• Oddychająca i wodoodporna 
skóra nubukowa

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Odblaski zapewniające wyższe 
bezpieczeństwo użytkowania, 
nawet w niewielkim oświetleniu

• Podnosek aluminiowy
• Napiętek uvex anti-twist zapew-zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Niezwykle wygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

uvex ladies all-round · Sandał 8694 S1 SRC

Art. nr 8694.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 35 – 43
 

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa PUR jednowarstwo-
wa

Lekki i modny półbut perforowa-
ny, zaprojektowany i wyproduko-
wany za pomocą odlewu dam-
skiej stopy
• Technologia uvex climazone za-
pewniająca lepszy komfort

• Oddychająca skóra nubukowa, 
wodoodporna, duża perforowa-
na powierzchnia zapewniająca 
znakomitą wentylację

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Podnosek aluminiowy
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Niezwykle wygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

uvex ladies all-round · Półbut, perforowany 8695 S1 SRC

Art. nr 8695.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 35 – 43

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa PUR jednowarst-
wowa

Lekki i modny półbut perforowa-
ny, zaprojektowany i wyproduko-
wany za pomocą odlewu dam-
skiej stopy
• Technologia uvex climazone za-
pewniająca lepszy komfort

• Oddychająca skóra nubukowa, 
wodoodporna

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Podnosek aluminiowy
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Niezwykle wygodna wyjmowana 
wkładka, antystatyczna, z syst 
mem kontroli wilgoci

uvex ladies all-round · Półbut 8696 S1 SRC

Art. nr 8696.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 35 – 43

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa PUR jednowarstwo-
wa
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex ladies all�round sport · uvex ladies all�round classic

Lekki i modny perforowany trze-
wik ze sznurowadłami, zapro-
jektowany i wyprodukowany przy 
użyciu odlewu damskiej stopy
• Technologia uvex climazone 
zapewniająca większy komfort

• Oddychająca perforowana 
skóra nubukowa zapewniająca 
znakomitą wentylację

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Odblaski zapewniające wyższe 
bezpieczeństwo użytkowania, 
nawet w słabym oświetleniu

• Podnosek aluminiowy
• Napiętek uvex anti-twist 
zapewniający większą 
stabilność oraz ochronę przed 
skręceniem kostki

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Niezwykle wygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

uvex ladies all-round · Trzewik sznurowany 8692 S1 SRC

Art. nr 8692.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 35 – 43
 

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: 
oporność < 35 MΩ

• Podeszwa PUR jednowarst-
wowa

Lekki i modny półbut, zapro-
jektowany i wyprodukowany przy 
użyciu odlewu damskiej stopy
• Technologia uvex climazone 
zapewniająca lepszy komfort

• Oddychająca i wodoodporna 
gładka skóra

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• System wiązania pętelkowego
• Odblaski zapewniające wyższe 
bezpieczeństwo użytkownika, 
nawet w słabym oświetleniu

• Podnosek aluminiowy
• Napiętek uvex anti-twist 
zapewniający większą 
stabilność oraz ochronę przed 
skręceniem kostki

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Niezwykle wygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

uvex ladies all-round · Półbut 8698 S3 SRC

Art. nr 8698.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Rozmiary 35 – 43
 

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: 
oporność < 35 MΩ

• Podeszwa środkowa odporna 
na przebicie, bez zawartości 
metali, bez ograniczeń ruchu

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
jednowarstwowa

Lekki i modny trzewik sznurow-
any, zaprojektowany i wyprodu-
kowany przy użyciu odlewu dam-
skiej stopy
• Technologia uvex climazone 
zapewniająca lepszy komfort

• Oddychająca i wodoodporna 
gładka skóra

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• System wiązania pętelkowego
• Odblaski zapewniające wyższe 
bezpieczeństwo użytkownika, 
nawet w słabym oświetleniu

• Podnosek aluminiowy
• Napiętek uvex anti-twist 
zapewniający większą 
stabilność oraz ochronę przed 
skręceniem kostki

• Miękki, wyłożony kołnierz i język

uvex ladies all-round · Trzewik 8699 S3 SRC

Art.- no. 8699.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Rozmiary 35 – 43
 

• Niezwykle wygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: 
oporność < 35 MΩ

• Podeszwa środkowa odporna 
na przebicie, bez zawartości 
metali, bez ograniczeń ruchu

• Podeszwa zewnętrzna PUR, 
jednowarstwowa
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Inteligentne systemy materiałowe

uvex xenova®

System uvex xenova®  
W 100% bez zawartości metalu – 100% komfort i bezpieczeństwo

Napiętek uvex anti-twist
Wtryskowy napiętek wykonany z tworzywa 
zwiększa stabilność i zapewnia ochronę przed 
skręceniem kostki.

uvex xenova® wkładka antyprzebiciowa
Elastyczna i o idealnej szerokości wkładka 
daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa 

Podnosek uvex xenova® duo
Technologia duo component zapewnia 
perfekcyjne dopasowanie bez punktów 
ucisku. Podnosek został wyłożony miękkim 
i wygodnym materiałem, zapewniając 
jednocześnie większy komfort użytkowania 
podczas klęczenia oraz w trakcie uderzeń

Prawdziwy komfort
• Opatentowana technologia uvex xenova®
• Miękkie wyłożenie
• Brak przewodności cieplnej lub elektrycznej
• Nie przewodzi zimna
• Ergonomiczny kształt
• Bez zawartości metalu
• Właściwości antymagnetyczne

Absolutne bezpieczeństwo 
• Znacząco większa wysokość rezydualna 
w teście uderzeniowym 200 J w stosunku 
do wymagań normy EN 12568.*

• Nawet w przypadku kolejno następujących 
po sobie uderzeń, wysokość rezydualna 
podnoska uvex xenova® duo utrzymuje się 
na poziomie wyższym w stosunku do 
wymagań normy.

• Odporność na ściskanie (15 kN w wymaga-
niach normy EN 12568). Wynik na poziomie 
znacząco wyższym w porównaniu do wyma-
gań normy. *

• Uzyskał wyniki lepsze niż stal czy aluminium 
w testach na zgodność z normą EN 12568.

Vigevano, Włochy

*  Wyniki poświadczone testami przez następujące 
niezależne instytuty: 

Pirmasens, Niemcy
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Inteligentne systemy materiałowe

uvex xenova®

Nowy system podeszwy
Wartość dodana!

WYJĄTKOWA ODPORNOŚĆ NA ŚLIZGANIE

Poczuj różnicę – nowo opracowana podeszwa
zapewnia lepszą odporność na ślizganie.

NEUTRALNE DLA LAKIERÓW

Bez zawartości inhibitorów zwilżających
lakier, takich jak silikony, ftalany itp.

BIOMECHANIKA

Ergonomiczna budowa bieżnika pode-
szwy zapewniająca znakomitą ela-

styczność podczas chodzenia i stania.

ZGODNOŚĆ Z NORMĄ ESD

WYJĄTKOWA LEKKOŚĆ

Podeszwy spełniają wymagania ESD
(oporność < 35 MΩ).

Najnowsza generacja podeszew PUR wy-
konanych z lekkiego i bezpiecznego poliu-
retanu Bayflex® zapewnia lekkość buta.

uvex medicare

Odpowiednie dla ortopedycznego 
obuwia ochronnego.

Podeszwa PUR 
•  Wytrzymałość na krótkotrwałą 
temperaturę do ok. +120°C

•  Bez zawartości inhibitorów 
zwilżających lakier, takich jak 
silikony, ftalany itp.

• Ergonomiczna budowa bieżnika
• Wyjątkowoe elastyczne
•  Unikalny system podeszwy PUR zapewnia 
ultralekkość buta

• Znakomita amortyzacja wstrząsów
•  Dwuwarstwowy system podeszwy 
z odpornością na ścieranie i przecięcia

• Większa odporność na ślizganie
• Samoczyszczący bieżnik
• Właściwości antystatyczne
•  Odporność na oleje i substancje ropopo-
chodne

• Nie pozostawia śladów
•  Spełnia wymagania ESD w standardzie 
(oporność < 35 MΩ)

Podeszwa gumowa 
•  Wytrzymałość na krótkotrwałą tempe� Wytrzymałość na krótkotrwałą tempe-
raturę do ok. +300°C

•  Długotrwała elastyczność oraz właści-
wości antypoślizgowe, nawet w ekstre-
malnie niskich temperaturach

•  Odporność na większość chemikaliów 
• Wysoka odporność na ścieranie

Bayflex® to znak handlowy Bayer MaterialScience AG.
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex xenova® nrj

uvex xenova® nrj · Sandał 6910 S1 P SRC

uvex xenova® nrj · Sandał 6911 S1 SRC

uvex xenova® nrj · Półbut, perforowany 6921 S1 SRC

• Bez zawartości metalu
• Ultralekki
• uvex climazone z wyściółką od-
dychającą oraz oddychającymi 
materiałami wierzchnimi

• Materiał wierzchni wykonany 
z tekstyliów (bez środków opóź-
niających palenie)

• Bez zawartości skóry, odpowied-
nie dla osób uczulonych na 
chrom

• Szerokie sportowe dopasowanie
• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• Nakładka uvex topshield chro-
niąca przed przetarciem zapew-
nia ochronę materiału wierzch-
niego oraz wydłuża żywotność 
produktu

• Ekspresowe zapięcie z tworzy-
wa z paskiem zapinanym na rze-

• Bez zawartości metalu
• Ultralekki
• uvex climazone z wyściółką od-
dychającą oraz oddychającym 
materiałem wierzchnim

• Materiał wierzchni wykonany ze 
skóry

• Szerokie sportowe dopasowanie
• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• Nakładka uvex topshield chro-
niąca przed przetarciem zapew-
nia ochronę materiału wierzch-
niego oraz wydłuża żywotność 
produktu

• System wiązania pętelkowego
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem kostki

• Bez zawartości metalu
• Ultralekki
• uvex climazone z wyściółką od-
dychającą oraz oddychającym 
materiałem wierzchnim

• Skórzany materiał wierzchni
• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• Nakładka uvex topshield  chro-
niąca przed przetarciem zapew-
nia ochronę materiału wierzch-
niego oraz wydłuża żywotność 
produktu

• Ekspresowe zapięcie z tworzy-
wa z paskiem na rzepy zapew-
niającym indywidualną regulację

• Miękki wyściełany kołnierz

py zapewniającym indywidualną 
regulację

• Miękki wyściełany kołnierz
• Wygodna wyjmowana wkładka 
antystatyczna z systemem kon-
troli wilgoci

• Podeszwa środkowa uvex xeno-
va® odporna na przebicie o do-
kładnie tej samej szerokości co 
wkładka, nie przewodzi zimna

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową amor-
tyzację na pięcie oraz pod czę-
ścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Wygodna wyjmowana wkładka, 
antystatyczna z systemem kon-
troli wilgoci

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

• Miękki wyściełany kołnierz
• Wygodna wyjmowana wkładka 
antystatyczna z systemem kon-
troli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

Art. nr 6910.1 6910.2 6910.3
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Rozmiary 35 – 50

Art. nr 6911.7 6911.8 6911.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 35 – 50

Art. nr 6921.7 6921.8 6921.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 35 – 50

* Wkładka uvex hydroflex® GEL (opis str. 251) dostępna jest w szerokości od 10 do 12.
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex xenova® nrj

uvex xenova® nrj · Półbut 6922 S2 SRC/S3 SRC
• Bez zawartości metalu
• Ultralekki
• uvex climazone z wyściółką od-
dychającą oraz oddychającym 
materiałem wierzchnim

• Materiał wierzchni wykonany ze 
skóry

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• Nakładka uvex topshield chro-
niąca przed przetarciem zapew-
nia ochronę materiału wierzch-
niego oraz wydłuża żywotność 
produktu

• System wiązania pętelkowego
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki wyściełany kołnierz
• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Miękki, wyłożony język chronią-
cy przed pyłem

• Wygodna wyjmowana wkładka 
antystatyczna z systemem kon-
troli wilgoci

Art. nr 6922.1 6922.2 6922.3
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Rozmiary 35 – 50
Odporna na przebicie elastyczna wkładka
uvex xenova® o idealnej szerokości
nie przewodzi zimna 
Art. nr 6922.7 6922.8 6922.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 35 – 50

uvex xenova® nrj · Trzewik 6940 S2 SRC/S3 SRC
• Bez zawartości metalu
• Ultralekki
• uvex climazone z wyściółką od-
dychającą oraz oddychającym 
materiałem wierzchnim

• Materiał wierzchni ze skóry
• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• Nakładka uvex topshield chro-
niąca przed przetarciem zapew-
nia ochronę materiału wierzch-
niego oraz wydłuża żywotność 
produktu

• System wiązania pętelkowego
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki wyściełany kołnierz
• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Miękki, wyłożony język chronią-
cy przed pyłem

• Wygodna wyjmowana wkładka 
antystatyczna z systemem kon-
troli wilgoci

Art. nr 6940.1 6940.2 6940.3
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Rozmiary 35 – 50
Odporna na przebicie elastyczna wkładka
uvex xenova® o idealnej szerokości
nie przewodzi zimna 
Art. nr 6940.7 6940.8 6940.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 35 – 50

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)



 222

Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex xenova® air

uvex xenova® air · Sandał 6912 S1 SRC

• Bez zawartości metalu
• Innowacyjny design
• Atrakcyjne nowoczesne kolory
• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Ultralekki
• uvex climazone z wyściółką od-
dychającą oraz oddychającym 
materiałem wierzchnim

• Materiał wierzchni ze skóry 
nubukowej

• Wyściółka tekstylna
• Lepsza perforacja zapewniająca 
większą oddychalność

• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z  zolacją termiczną

• System wiązania pętelkowego
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki wyłożony język
• Miękki wyściełany kołnierz
• Niezwykle wygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci tworzącym 
znakomity mikroklimat w obrę-
bie stóp oraz większy komfort

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

Art. no 6912.7 6912.8 6912.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 35 – 50

Do wyczerpania zapasów

uvex xenova® air · Półbut 6924 S1 SRC · Trzewik 6943 S1 SRC

Półbut 6924
Art. nr 6924.7 6924.8 6924.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 35 – 50

Do wyczerpania zapasów

Trzewik 6943
Art. nr 6943.7 6943.8 6943.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 35 – 50

Do wyczerpania zapasów

• Bez zawartości metalu
• Innowacyjny design
• Atrakcyjne nowoczesne kolory
• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Ultralekki
• uvex climazone z wyściółką od-
dychającą oraz oddychającym 
materiałem wierzchnim

• Materiał wierzchni ze skóry nu-
bukowej

• Obszerna przestrzeń perforo-
wana umożliwiająca dobrą wen-
tylację

• Wyściółka tekstylna
• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• Z paskiem zapinanym na rzepy 
zapewniającym indywidualną 
regulację

• Gumka zapewniająca przylega-
jące dopasowanie

• Miękki wyłożony język
• Miękki wyściełany kołnierz
• Niezwykle wygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci tworzącym 
znakomity mikroklimat w obrę-
bie stóp oraz większy komfort

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

* Wkładka uvex hydroflex® GEL (opis str. 251) dostępna jest w szerokości od 10 do 12.

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 Ω

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

6924

6943
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex xenova® air

uvex xenova® air · Półbut 6916 S1 SRC
Półbut sportowy, ultralekki, bez 
zawartości metalu, sportowy 
design
• Większy komfort dzięki uvex 
climazone z innowacyjną wy- z innowacyjną wy-
ściółką z elementami bambusa

• Budowa bezszwowa eliminuje 
punkty ucisku

• Wykonany z tekstyliów – odpo-
wiedni dla osób uczulonych na 
chrom (bez środków opóźniają-
cych palenie)

• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• Nakładka uvex topshield chro-
niąca przed przetarciem zapew-
nia ochronę materiału wierzch-
niego oraz wydłuża żywotność 
produktu

• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki wyściełany kołnierz
• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Wygodna wyjmowana wkładka 
antystatyczna z systemem 
kontroli wilgoci

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

Art. nr 6916.7 6916.8 6916.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 35 – 50

Do wyczerpania zapasów

uvex xenova® air · Półbut 6923 S2 SRC

Art. nr 6923.7 6923.8 6923.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 35 – 50

Do wyczerpania zapasów

• Bez zawartości metalu
• Innowacyjny design
• Atrakcyjne nowoczesne kolory
• Szerokie sportowe dopasownie
• Ultralekki
• uvex climazone z wyściółką od-
dychającą oraz oddychającym 
materiałem wierzchnim

• Warstwa wierzchnia wykonana 
ze skóry nubukowej, wodood-
pornej

• Wyściółka tekstylna
• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• System wiązania pętelkowego
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki wyłożony język
• Miękki wyściełany kołnierz
• Niezwykle wygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci tworzącym 
znakomity mikroklimat w obrę-
bie stóp oraz większy komfort

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex xenova® hygiene

uvex xenova® hygiene · Półbut 6927 S1 SRC
• Bez zawartości metalu
• Innowacyjny design
• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Ultralekki
• uvex climazone z wyściółką od-
dychającą oraz oddychającym 
materiałem wierzchnim

• Warstwa wierzchnia z zaawan-
sowanego technicznie syntety-
ku, odporna na rozbryzgi

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• Część przednia stopy całkowi-
cie uszczelniona, zapewnia 
ochronę przed rozbryzgami

• Obszerna przestrzeń perforo-
wana wokół boków pięt zapew-
nia dobrą wentylację

• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• Ekspresowe zapięcie z tworzy-
wa z paskiem na rzepy zapew-
niającym indywidualną regulację

• Miękki wyłożony język
• Miękki wyściełany kołnierz
• Wygodna wyjmowana wkładka 
antystatyczna z systemem kon-
troli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

Art. nr 6927.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 35 – 50
 

Art. nr 6960.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 
 SB A E FO SRC
Rozmiary 35 – 50
 

Ultralekki półbut bez pięty
• Bez zawartości metalu
• Minimalna liczba szwów ograni-
cza otarcia

• Technologia uvex climazone za-
pewniająca większy komfort

• Materiał wierzchni wykonany 
z zaawansowanej technicznie, 
wodoodpornej i oddychającej 
mikrofibry odpornej na ścieranie

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Wykonany z tekstyliów synte-
tycznych – odpowiedni dla osób 
uczulonych na chrom

• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Niezwykle wygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

uvex xenova® hygiene · Półbut wsuwany 6960 SB A E FO SRC

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex xenova® hygiene

Ultralekki półbut wsuwany
• Bez zawartości metalu
• Minimalna liczba szwów ograni-
cza otarcia

• Technologia uvex climazone za-
pewniająca większy komfort

• Materiał wierzchni wykonany 
z zaawansowanej technicznie, 
wodoodpornej i oddychającej 
mikrofibry odpornej na ścieranie

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Wykonany z tekstyliów synte-
tycznych – odpowiedni dla osób 
uczulonych na chrom

• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Niezwykle wygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

Ultralekki półbut sznurowany
• Bez zawartości metalu
• Minimalna liczba szwów ograni-
cza otarcia

• Technologia uvex climazone za-
pewniająca większy komfort

• Materiał wierzchni wykonany 
z zaawansowanej technicznie, 
wodoodpornej i oddychającej 
mikrofibry odpornej na ścieranie

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Wykonany z tekstyliów synte-
tycznych – odpowiedni dla osób 
uczulonych na chrom

• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Niezwykle wygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

uvex xenova® hygiene · Półbut wsuwany 6962 S2 SRC

uvex xenova® hygiene · Półbut 6964/6965 S2 SRC 

Art. nr 6962.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 35 – 50
 

Art. nr 6964.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Kolor biały
Rozmiary 35 – 50

 
Art. nr 6965.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Kolor czarny
Rozmiary 35 – 50
 

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

6964.8

6965.8
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex xenova® pro

uvex xenova® pro · Półbut 6930 S2 HRO SRC/S3 HRO SRC
• Bez zawartości metalu
• Ultralekki
• uvex climazone z wyściółką od-
dychającą oraz oddychającym 
materiałem wierzchnim

• Materiał wierzchni ze skóry
• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• Nakładka uvex topshield chro-
niąca przed przetarciem zapew-
nia ochronę materiału wierzch-
niego oraz wydłuża żywotność 
produktu

• System wiązania pętelkowego
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki wyściełany kołnierz
• Miękki, wyłożony język chronią-
cy przed pyłem

• Wygodna wyjmowana wkładka 
antystatyczna z systemem kon-
troli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

uvex xenova® pro · Trzewik 6950 S2 HRO SRC/S3 HRO SRC 
• Bez zawartości metalu
• Ultralekki
• uvex climazone z wyściółką od-
dychającą oraz oddychającym 
materiałem wierzchnim

• Materiał wierzchni ze skóry
• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• Nakładka uvex topshield chro-
niąca przed przetarciem zapew-
nia ochronę materiału wierzch-
niego oraz wydłuża żywotność 
produktu

• System wiązania pętelkowego
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki wyściełany kołnierz
• Wygodna wyjmowana wkładka 
antystatyczna z systemem kon-
troli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Miękki, wyłożony język chronią-
cy przed pyłem

Art. nr 6930.2
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Rozmiary 38 – 50
Odporna na przebicie elastyczna wkładka
uvex xenova® o idealnej szerokości
nie przewodzi zimna 
Art. nr 6930.7 6930.8 6930.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC
Rozmiary 38 – 50

Art. nr 6950.2
Szerokość11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Rozmiary 38 – 50
Odporna na przebicie elastyczna wkładka
uvex xenova® o idealnej szerokości
nie przewodzi zimna 
Art. nr 6950.7 6950.8 6950.9
Szerokość10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC
Rozmiary 38 – 50

* Wkładka uvex hydroflex® GEL (opis str. 251) dostępna jest w szerokości od 10 do 12.

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Symbol HRO oznacza pode-
szwę odporną na krótkotrwałą 
temperaturę nieprzekraczającą 
+300°C

• Podeszwa zewnętrzna gumowa 
(patrz strona 219: opis)

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Symbol HRO oznacza pode-
szwę odporną krótkotrwałą 
temperaturę nieprzekraczającą 
+300°C

• Podeszwa zewnętrzna gumowa 
(patrz strona 219: opis)
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex xenova® pro

uvex xenova® pro · Trzewik zimowy 6953 S3 HRO CI SRC
• Bez zawartości metalu
• Bardzo niska waga
• uvex climazone z wyściółką od-
dychającą oraz oddychającym 
materiałem wierzchnim

• Materiał wierzchni ze skóry
• Ciepła wyściółka
• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Podnosek uvex xenova® duo 
w technologii duo component 
z izolacją termiczną

• Nakładka uvex topshield chro-
niąca przed przetarciem zapew-
nia ochronę materiału wierzch-
niego oraz wydłuża żywotność 
produktu

• System wiązania pętelkowego
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki wyściełany kołnierz
• Miękki, wyłożony język chronią-
cy przed pyłem

• Wygodna wyjmowana wkładka 
antystatyczna z systemem 
kontroli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Odporna na przebicie elastycz-
na wkładka uvex xenova® 
o idealnej szerokości nie prze-idealnej szerokości nie prze- szerokości nie prze-
wodzi zimna 

• Symbol HRO oznacza pode-
szwę odporną na krótkotrwałą 
temperaturę nieprzekraczającą 
+300°C

• Podeszwa zewnętrzna gumowa 
(patrz strona 219: opis)

Art. nr 6953.2
Szerokość 11
Norma  EN ISO 20345: 2011 
 S3 HRO CI SRC
Rozmiary 38 – 50
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex motion style

uvex motion style · Sandał 6975 S1 P SRC/S1 SRC
Wyjątkowo lekki modny sandał
• Technologia uvex climazone za-
pewniająca większy komfort

• Oddychający zaawansowany 
technicznie mikrowelur

• Obszerne perforacje zapewnia-
jące dodatkową wentylację

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Wykonany z tekstyliów synte-
tycznych – odpowiedni dla osób 
uczulonych na chrom

• Dwa paski zapinane na rzepy 
zapewniające indywidualne do-
pasowanie, górny pasek zapina-
ny na rzep na zawiasie zapewnia 
większy zakres regulacji

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Niezwykle wygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

Art. nr 6975.2
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Rozmiary 36 – 48
Odporna na przebicie elastyczna wkładka 
uvex xenova® o idealnej szerokości 
nie przewodzi zimna 

Art. nr 6975.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 36 – 48
 

Ultralekki półbut ochronny 
o sportowym designie
• Innowacyjny materiał wierzchni 
powermesh, wyjątkowa 
oddychalność (bez środków 
opóźniających palenie)

• Wyściółka zawiera adsorpcyjne 
kulki węglowe SARATECH® 
zapewniające maksymalną 
absorpcję nieprzyjemnego zap-
achu oraz doskonały komfort

• Technologia uvex climazone 
zapewniająca lepszy komfort

• Budowa bezszwowa eliminuje 
punkty ucisku

• Wykonany z tekstyliów syntety-
cznych – odpowiedni dla osób 
uczulonych na chrom

• Podnosek stalowy
• Napiętek uvex anti-twist 
zapewniający większą 

uvex motion carbon · Półbut 6988 S1 SRC

Art. no 6988.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2007 S1 SRC
Rozmiary 38 – 48
 

stabilność oraz ochronę przed 
skręceniem kostki

• Miękki wyściełany kołnierz
• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Niezwykle wygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

• Spełnia wymagania ESD: 
oporność < 35 MΩ

• Ulepszona ultralekka podeszwa 
środkowa PUR, ok. 25% lżejsza, 
z wyjątkową amortyzacją oraz o 
niebywałym komforcie 

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Podnosek stalowy
• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis) 

uvex motion sport · Półbut 6999 S1 SRC/S1 P SRC
But ochronny, ultralekki, sporto-
wy design
• Technologia uvex climazone za-
pewniająca lepszy komfort

• Budowa bezszwowa eliminuje 
punkty ucisku

• Wykonany z tekstyliów – odpo-
wiedni dla osób uczulonych na 
chrom (bez środków opóźniają-
cych palenie)

• Nakładka uvex topshield chro-
niąca przed przetarciem zapew-
niająca ochronę materiału 
wierzchniego i wydłużające 
żywotność produktu

• Podnosek stalowy
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki wyściełany kołnierz

Art. nr 6999.2
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Rozmiary 36 – 48
Odporna na przebicie elastyczna wkładka 
uvex xenova® o idealnej szerokości 
nie przewodzi zimna 
Art. nr 6999.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 36 – 48
 

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Wygodna wyjmowana wkładka 
antystatyczna z systemem kon-
troli wilgoci

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis) 
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex motion style

uvex motion style · Półbut 6997 O1 FO SRC · 6998 S1 SRC · 6989 S1 SRC
Innowacyjny półbut ESD wysokiej
jakości
• Ultralekki i modny
• Technologia uvex climazone za-
pewniająca większy komfort

• Oddychający, zaawansowany 
technicznie mikrowelur

• Perforacyjna budowa buta za-
pewnia lepszą wentylację

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Wykonany z tekstyliów synte-
tycznych – odpowiedni dla osób 
uczulonych na chrom

• Elastyczne sznurowadła zapew-
niające szybką i indywidualną 
regulację

• Podnosek stalowy (art. nr 
6998.8 oraz 6989.8)

• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki, wyłożony kołnierz i język 
• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniający wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
przednią częścią stopy

• Wygodna wyjmowana wkładka 
antystatyczna z systemem kon-
troli wilgoci

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

Art. nr 6997.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20347: 2012 O1 FO SRC
Rozmiary 36 – 50
Półbut roboczy ochronny bez podnoska
Zdjęcie na stronie 249

Art. nr 6998.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 36 – 48
 

Art. nr 6989.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 36 – 48
 

Wyjątkowo lekki modny półbut 
• Technologia uvex climazone za-
pewniająca optymalny komfort

• Oddychająca i wodoodporna 
warstwa wierzchnia z zaawan-
sowanego technicznie mikrowe-
luru

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Wykonany z tekstyliów synte-
tycznych – odpowiedni dla osób 
uczulonych na chrom

• Elastyczne sznurowadła zapew-
niające szybką i indywidualną 
regulację (art. nr 6978.8)

• Podnosek stalowy
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki wyściełany kołnierz
• Wygodna wyjmowana wkładka 
antystatyczna z systemem kon-
troli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewniająca wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR

uvex motion style · Półbut 6978 S2 SRC · Trzewik sznurowany 6979 S2 SRC
Art. nr 6978.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 36 – 48

Art. nr 6979.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 36 – 48
 

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

6998

6989

6978

6979
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex motion classic

Art. nr 6977.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 36 – 48

uvex motion classic · Półbut 6977 S2 SRC
Ultralekki półbut sznurowany
• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Technologia uvex climazone za-
pewnia optymalny komfort użyt-
kowania

• Nieprzemakalny i oddychający 
skórzany materiał wierzchni

• Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia większą oddychal-
ność

• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Podnosek stalowy
• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Wyjmowana komfortowa anty-
statyczna wkładka 3D z syste-
mem kontroli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia optymalną 
amortyzację na pięcie i w części 
przedniej stopy

• Podeszwy spełniają wymagania 
ESD dotyczące oporności 
< 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

uvex motion classic · Sandał 6970 S1 SRC

uvex motion classic · Półbut perforowany 6971 S1 SRC

Ultralekki sandał
• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Technologia uvex climazone za-
pewnia optymalny komfort użyt-
kowania

• Materiał wierzchni z oddychają-
cej skóry

• Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia większą oddychal-
ność

• Obszerne perforacje zapewniają 
sprawniejszą oddychalność

• Klamra metalowa
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Podnosek stalowy
• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Wyjmowana komfortowa anty-
statyczna wkładka 3D z syste-
mem kontroli wilgoci

Ultralekki półbut sznurowany
• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Technologia uvex climazone za-
pewnia optymalny komfort użyt-
kowania

• Materiał wierzchni z oddychają-
cej skóry

• Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia większą oddychal-
ność

• Obszerna przestrzeń perforo-
wana umożliwia sprawniejszą 
oddychalność

• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający większą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Wyjmowana komfortowa anty-
statyczna wkładka 3D z syste-
mem kontroli wilgoci

Art. nr 6970.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 36 – 50
 

Art. nr 6971.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 36 – 50
 

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia optymalną 
amortyzację na pięcie i w części 
przedniej stopy

• Podeszwy spełniają wymagania 
ESD dotyczące oporności 
< 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia optymalną 
amortyzację na pięcie i w części 
przedniej stopy

• Podnosek stalowy
• Podeszwy spełniają wymagania 
ESD dotyczące oporności  
< 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex motion classic

uvex motion classic · Półbut 6972 S2 SRC/S3 SRC · Trzewik 6973 S2 SRC/S3 SRC

uvex motion classic · Półbut 6968 S1 P SRC · Trzewik 6969 S1 P SRC

Ultralekki półbut/trzewik sznuro-
wany
• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Technologia uvex climazone za-
pewnia optymalny komfort użyt-
kowania

• Nieprzemakalny i oddychalny 
materiał wierzchni

• Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia optymalną oddychal-
ność

• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający lepszą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Nakładka uvex topshield chro-
niąca przed przetarciem zapew-
nia ochronę materiału wierzch-
niego oraz wydłużające żywot-
ność produktu (art. nr 6972.2 
oraz 6973.2)

• Podnosek stalowy
• Miękki, wyłożony kołnierz i język 
• Wygodna wyjmowana antysta-
tyczna wkładka 3D z systemem 
kontroli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia optymalną 
amortyzację na pięcie oraz 
w części przedniej stopy

• Podeszwy spełniają wymagania 
ESD dotyczące oporności 
< 35 MΩ

Ultralekki półbut ochronny/trze-
wik ochronny w modnym designie
• Wyższy komfort użytkowania 
dzięki uvex climazone

• Wierzch wykonany z połączenia 
skóry welurowej oraz tekstyliów

• Podnosek stalowy
• Napiętek anti-twist zapewnia 
większą stabilność oraz ochro-
nę przed skręceniem kostki

• Miękki wyściełany kołnierz
• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

• Odporna na przebicie elastycz-
na wkładka uvex xenova®  
o idealnej szerokości nie prze-
wodzi zimna 

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

Półbut 6972
Art. nr 6972.2
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Rozmiary 36 – 50
 Stalowa wkładka antyprzebiciowa

Art. nr 6972.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 36 – 50

Trzewik 6973
Art. nr 6973.2
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Rozmiary 36 – 50
 Stalowa wkładka antyprzebiciowa

Art. nr 6973.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 36 – 50
 

Półbut 6968
Art. nr 6968.2
Szerokość 11 
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Rozmiary 36 – 48

Trzewik 6969
Art. nr 6969.2
Szerokość 11 
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRC
Rozmiary 36 – 48
 

Nakładka uvex
topshield chroniąca
przed przetarciem 
dla modelu 
6972.2 i 6973.2

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

6972.8

6973.8

6968.2

6969.2



 232

Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex motion

• Innowacyjny design
• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Ultralekki
• uvex climazone z oddychającą 
wyściółką oraz materiałami ze-
wnętrznymi

• Materiał wierzchni ze skóry nu-
bukowej

• Obszerna przestrzeń perforo-
wana umożliwiająca dobrą wen-
tylację

• Pasek zapinany na rzepy za-
pewniający indywidualną regula-
cję

• Podnosek stalowy
• Napiętek anti-twist zapewnia 
większą stabilność oraz ochro-
nę przed skręceniem kostki

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Miękki wyściełany kołnierz
• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

uvex motion · Sandał 6993 S1 SRC 
Art. nr 6993.7 6993.8 6993.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 36 – 48

uvex motion · Półbut 6990 S2 SRC
• Innowacyjny design
• Szerokie sportowe dopasow-
anie

• Ultralekki
• uvex climazone z oddychającą 
wyściółką oraz materiałami 
zewnętrznymi

• Materiał wierzchni ze skóry 
nubukowej

• Metalowe oczka
• Nowo opracowany napiętek 
uvex anti-twist zapewniający 
lepszą stabilność oraz ochronę 
przed skręceniem kostki

• Miękki wyłożony język
• Miękki wyściełany kołnierz
• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w ob-
szarze stóp oraz wyższy kom-
fort

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: 
oporność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

Art. nr 6990.7 6990.8 6990.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 36 – 48

* Wkładka uvex hydroflex® GEL (opis str. 251) dostępna jest w szerokości od 10 do 12.
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex motion

uvex motion · Półbut 6995 S2 SRC · Trzewik 6996 S2 SRC
• Innowacyjny design
• Atrakcyjne nowoczesne kolory
• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Ultralekki
• uvex climazone z oddychającą 
wyściółką oraz materiałami ze-
wnętrznymi

• Materiał wierzchni ze skóry nu-
bukowej

• System wiązania pętelkowego
• Nowo opracowany napiętek 
uvex anti-twist zapewniający 
lepszą stabilność oraz ochronę 
przed skręceniem kostki

• Miękki wyłożony język
• Miękki wyściełany kołnierz
• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

Półbut 6995
Art. nr 6995.7 6995.8 6995.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 36 – 48

Trzewik 6996
Art. nr 6996.7 6996.8 6996.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 36 – 48

uvex motion · Półbut, perforowany 6994 S1 SRC · Trzewik sznurowany, perforowany 6992 S1 SRC
• Innowacyjny design
• Atrakcyjne nowoczesne kolory
• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Bardzo niska waga
• uvex climazone z oddychającą 
wyściółką oraz materiałami 
zewnętrznymi

• Materiał wierzchni ze skóry nu-
bukowej

• Lepsza perforacja zapewniająca 
większą oddychalność

• System wiązania pętelkowego
• Podnosek stalowy
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający lepszą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki (6994.8)

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka, antystatyczna, z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• Miękki wyłożony język
• Miękki wyściełany kołnierz
• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 
(patrz strona 219: opis)

Półbut 6994
Art. nr 6994.7 6994.8 6994.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 36 – 48

Trzewik 6992
Art. nr 6992.7 6992.8 6992.9
Szerokość 10* 11 12*
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 36 – 48

6995

6996

6994

6992
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex atc pro

uvex atc pro · Sandał 9455 S1 HRO SRC
Sandał sportowy z zapięciem na 
rzep, odpowiedni dla różnych ce-
lów użytkowania
• Dwa zapięcia na rzep umożliwia-
ją łatwą regulację do wymaga-
nego rozmiaru stóp

• Obszerna przestrzeń perforo-
wana i kołnierz umożliwiające 
znakomitą wentylację

• Wierzch ze skóry nubukowej 
oraz nakładka uvex topshield 
chroniąca przed przetarciem, 
zapewniające ochronę materiału 
wierzchniego

• Technologia uvex climazone za-
pewniająca lepszy komfort

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Dwuwarstwowa podeszwa  
guma/poliuretan

Art. nr 9455.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 HRO SRC
Rozmiary 39 – 48

uvex atc pro · Półbut, perforowany 9456 S1 HRO SRC
Sportowy perforowany półbut
odpowiedni dla różnych celów
użytkowania
• Obszerna przestrzeń perforo-
wana umożliwiająca znakomitą 
wentylację

• Wierzch ze skóry nubukowej 
oraz nakładka uvex topshield 
chroniąca przed przetarciem za-
pewniające ochronę materiału 
wierzchniego

• Technologia uvex climazone za-
pewniająca lepszy komfort

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający lepszą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Dwuwarstwowa podeszwa 
guma/poliuretan

Art. nr 9456.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 HRO SRC
Rozmiary 39 – 48



235

Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex atc pro

uvex atc pro · Trzewik 9458 S2 HRO SRC
Sportowy trzewik dla różnych ce-
lów użytkowania
• Wierzch wykonany z ultraoddy-
chającej skóry nubukowej

• Nakładka uvex topshield chro-
niąca przed przetarciem zapew-
niająca ochronę materiału 
wierzchniego

• Technologia uvex climazone za-
pewniająca lepszy komfort

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Miękki, wyłożony kołnierz i język 
chroniący przed pyłem

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający lepszą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Dwuwarstwowa podeszwa 
guma/poliuretan

Art. nr 9458.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC
Rozmiary 39 – 48

uvex atc pro · Półbut 9457 S3 HRO SRC/S2 HRO SRC
Sportowy perforowany półbut 
odpowiedni odpowiedni dla róż-
nych celów użytkowania
• Wierzch wykonany z ultraoddy-
chającej skóry nubukowej

• Nakładka uvex topshield chro-
niąca przed przetarciem zapew-
niająca ochronę materiału 
wierzchniego

• Technologia uvex climazone 
zapewniająca lepszy komfort

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Miękki, wyłożony kołnierz i język 
chroniący przed pyłem

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający lepszą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Dwuwarstwowa podeszwa 
guma/poliuretan

Art. nr 9457.2
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Rozmiary 39 – 48
Odporna na przebicie elastyczna wkładka 
uvex xenova® o idealnej szerokości 
nie przewodzi zimna 

Art. nr 9457.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 HRO SRC
Rozmiary 39 – 48
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex motion light

• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Materiał wierzchni ze skóry nu-
bukowej

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• Zapięcie na rzep
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający lepszą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki wyłożony język
• Miękki wyściełany kołnierz

• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Wierzch wykonany ze skóry nu-
bukowej ze wstawkami z tkaniny

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• System wiązania pętelkowego
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający lepszą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki wyłożony język
• Miękki wyściełany kołnierz

• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Materiał wierzchni ze skóry nu-
bukowej

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• System wiązania pętelkowego
• Obszerna przestrzeń perforo-
wana umożliwiająca znakomitą 
wentylację

• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający lepszą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki wyłożony język

• Ergonomiczna budowa bieżnika
• Wyjątkowa elastyczność
• Unikalny system podeszwy ze-
wnętrznej PUR zapewnia ultra-
lekkość buta

• Znakomita amortyzacja wstrzą-
sów

• Dwuwarstwowy system odporny 
na ścieranie i przecięcia

• Większa odporność na ślizganie
• Samoczyszczący bieżnik
• Antystatyczna
• Odporna na oleje i substancje 
ropopochodne

• Nie pozostawia śladów

• Spełnia wymagania ESD w stan-
dardzie (oporność < 35 MΩ)

• Wytrzymałość na krótkotrwałą 
temperaturę do ok. +120°C

• Bez zawartości inhibitorów zwil-
żających lakier, takich jak siliko-
ny, ftalany itp.

uvex motion light · Sandał 6980 S1 SRC

uvex motion light · Półbut 6982 S1 SRC

uvex motion light · Półbut, perforowany 6981 S1 SRC

uvex motion light · podeszwa

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR

• Miękki wyściełany kołnierz
• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR 

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR

Art. nr 6980.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 38 – 48
 

Art. nr 6981.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 38 – 48
 

Art. nr 6982.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
Rozmiary 38 – 48
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex motion light

Art. nr 6983.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 38 – 48
 

Art. nr 6984.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 38 – 48
 

Art. nr 6985.2
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Rozmiary 38 – 48
 Stalowa wkładka antyprzebiciowa
 
Art. nr 6985.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 38 – 48
 

Art. nr 6986.2
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Rozmiary 38 – 48
 Stalowa wkładka antyprzebiciowa
 
Art. nr 6986.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 38 – 48
 

• Szerokie sportowe dopasowa-
nie

• Materiał wierzchni ze skóry nu-
bukowej

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• System wiązania pętelkowego
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający lepszą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki, wyłożony język chronią-
cy przed pyłem

• Miękki wyściełany kołnierz

• Szerokie sportowe dopasowanie
• Podnosek stalowy
• Wierzch wykonany z naturalnej 
skóry licowej

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• System wiązania pętelkowego
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający lepszą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki, wyłożony język chroniący 
przed pyłem

• Miękki wyściełany kołnierz
• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-

• Szerokie sportowe dopasowanie
• Materiał wierzchni ze skóry nu-
bukowej

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• System wiązania pętelkowego
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający lepszą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki, wyłożony język chroniący 
przed pyłem

• Miękki wyściełany kołnierz

• Szerokie sportowe dopasowanie
• Podnosek stalowy
• Wierzch wykonany z naturalnej 
skóry licowej

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• System wiązania pętelkowego
• Napiętek uvex anti-twist zapew-
niający lepszą stabilność oraz 
ochronę przed skręceniem 
kostki

• Miękki, wyłożony język chroniący 
przed pyłem

• Miękki wyściełany kołnierz
• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-

uvex motion light · Półbut 6983 S2 SRC

uvex motion light · Półbut 6985 S3 SRC/S2 SRC

uvex motion light · Trzewik sznurowany 6984 S2 SRCv

uvex motion light · Trzewik sznurowany 6986 S3 SRC/S2 SRC

mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR

mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PU

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa zewnętrzna PUR
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Nowy wymiar ochrony stóp

uvex xenova® atc

Wkładka do butów 3D z amortyzacją 
na pięcie/w części przedniej stopy 
oraz systemem transportu wilgoci.

System sznurowadeł 3D 
(elastyczne sznurowadła lub 
sznurowadła z zatrzaskiem 
bezpieczeństwa).

Najnowsza generacja 
podnoska uvex xenova® 
bez zawartości metalu. 

Wkładka bez zawartości metalu 
zgodnie z aktualnymi normami
bezpieczeństwa.

Napiętek uvex anti�twist znacząco 
zwiększa stabilność i zapewnia 
ochronę przed skręceniem kostki. 

Wyściółka 3D siatkowa zapewnia 
lepszy mikroklimat wewnątrz buta 
(art. nr 9500.2, 9501.2 i 9501.8), 
GORE-TEX® (art. nr 9502.2 i 9503.2).

Trzyskładnikowy system podeszwy składający się z gumowej 
podeszwy zewnętrznej, ultralekkiej podeszwy środkowej EVA odpornej 
na działanie oleju i benzyny oraz stabilizującej części środkowej. 
• Odporność na większość chemikaliów
• Wysoka odporność na ścieranie
• Ergonomiczna budowa bieżnika
• Ekstremalnie elastyczna
• Wyjątkowa amortyzacja wspomagająca redukcję zmęczenia
• Wyróżniająca się odporność na ślizganie
• Samoczyszczący bieżnik
• Antystatyczna
• Odporna na oleje i substancje ropopochodne
• Nie pozostawia śladów

Podeszwa uvex xenova® atc

W celu uzyskania dalszych
informacji należy zainstalować QR
Code Reader i sfotografować kod 

za pomocą smartfona.

GORE-TEX® to zarejestrowany znak handlowy W. L. GORE & Associates.
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Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex xenova® atc

GORE-TEX® to zarejestrowany znak handlowy W. L. GORE & Associates.

Wielofunkcyjne półbuty sportowe
• Najnowsza generacja podnoska 
uvex xenova® bez zawartości 
metalu

• Technologia uvex climazone za-
pewnia optymalny komfort użyt-
kowania

• Wierzch wykonany z zaawanso-
wanego technicznie, oddychają-
cego i nieprzemakalnego mikro-
weluru

• Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia optymalną oddychal-
ność

• Odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom. Wykonano z tek-
styliów syntetycznych

• Napiętek anti-twist zapewnia 
większą stabilność oraz ochro-
nę przed skręceniem kostki

• Elastyczne sznurowadła zapew-
niające szybką oraz indywidual-
ną regulację; w opakowaniu 
znajdują się także sznurowadła 
uvex z zatrzaskiem bezpieczeń-
stwa

• Budowa bezszwowa eliminuje 
punkty ucisku

• Nakładka uvex topshield TPU 
chroniąca przed przetarciem 
zapewnia dodatkową ochronę 
palców

Wielofunkcyjne półbuty sportowe
• Najnowsza generacja podnoska 
uvex xenova® bez zawartości 
metalu

• Wkładka bez zawartości metalu 
zgodnie z aktualnymi normami 
bezpieczeństwa, odporna na 
przebicie

• Technologia uvex climazone za-
pewnia optymalny komfort użyt-
kowania

• Wierzch wykonany z zaawanso-
wanego technicznie, oddychają-
cego i nieprzemakalnego mikro-
weluru

• Oddychająca wyściółka GORE-
TEX® w 100% wodoodporna

• Odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom, wykonane z ma-
teriałów syntetycznych

• Napiętek anti-twist zapewnia 
większą stabilność oraz ochro-
nę przed skręceniem kostki

• Elastyczne sznurowadła zapew-
niające szybką indywidualną re-
gulację; w opakowaniu znajdują 
się także sznurowadła uvex 
z zatrzaskiem bezpieczeństwa

• Bezszwowa budowa eliminuje 
punkty ucisku

• Nakładka uvex topshield TPU 
chroniąca przed przetarciem 
zapewnia dodatkową ochronę 
palców

uvex xenova® atc · Półbut 9502 S3 WR SRC · 9503 S3 WR SRC

uvex xenova® atc · Półbut 9500 S3 SRC · 9501 S2 SRC/S3 SRC

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Wyjmowana komfortowa wkład-
ka 3D antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci oraz do-
datkową amortyzacją na pięcie 
oraz z przodu stopy

• Trzyskładnikowy system pode-
szwy obejmujący gumową po-
deszwę zewnętrzną, ultralekką 
podeszwę środkową EVA od-
porną na działanie oleju i benzy-
ny oraz stabilizującą część środ-
kową

Art. nr 9502.2
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC
Rozmiary 35 – 50
 

Art. nr 9503.2
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC
Rozmiary 35 – 50
 

Art. nr 9500.2
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Rozmiary 35 – 50
Wkładka bez zawartości metalu zgodnie 
z aktualnymi normami bezpieczeństwa, 
odporna na przebicie
 
Art. nr 9501.2
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Rozmiary 35 – 50
Wkładka bez zawartości metalu zgodnie 
z aktualnymi normami bezpieczeństwa,
odporna na przebicie

Art. nr 9501.8
Szerokość 11
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
Rozmiary 35 – 50
 

• Wyjmowana komfortowa wkład-
ka 3D antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci oraz do-
datkową amortyzacją na pięcie 
oraz z przodu stopy

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Trzyskładnikowy system pode-
szwy obejmujący gumową po-
deszwę zewnętrzną, ultralekką 
podeszwę środkową EVA od-
porną na działanie oleju i benzy-
ny oraz stabilizującą część środ-
kową

9500.2

9502.2

9501.2 
9501.8

9503.2
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Bezpieczne, wytrzymałe i komfortowe – spełnia, a nawet przewyższa 
wymagania norm

uvex quatro pro

1. uvex anti-twist
Połączenie stabilizatorów 
w nowym napiętkiem z tworzywa, 
modelowanym wtryskowo, 
zapewnia znacząco wyższą 
stabilność oraz większą ochronę 
przed skręceniem.

2. uvex 3 hydroflex® foam
Wyjmowana antystatyczna 
wkładkaz systemem kontroli 
wilgoci tworzy znakomity 
mikroklimat w obrębie stóp 
i zapewnia większy komfort.  
uvex 3 hydroflex® foam zapewnia 
wyjątkową amortyzację na całej 
powierzchni.
Dodatkowe elementy amortyzują-
ce na pięcie oraz w części przed-
niej stopy.

3. uvex quatro
Szeroka pięta oraz budowa bież-
nika zapewniają optymalne wła-
ściwości antypoślizgowe. Szero-
kie kanały w bieżniku podeszwy 
zapobiegają gromadzeniu się 
brudu, zapewniając jednocześnie 
optymalną przyczepność. Ponad-
to modelowana wtryskowo na-
kładka chroniąca przed przetar-
ciem oraz napiętek zapewniają 
wszechstronną ochronę stopy 
w każdej sytuacji.

4. uvex footfit-system
Anatomiczne odlewy z zakrzy-
wioną piętą i zaokrąglonymi kra-
wędziami zapewniają większy 
komfort, nawet przy długotrwa-
łym stosowaniu.

5. uvex softgrip
Podwójnej gęstości podeszwa zewnętrzna PUR odporna na ścieranie 
posiada właściwości antystatyczne. Dzięki temu możliwe jest zapew-
nienie odporności na ślizganie oraz amortyzację w obszarze pięty 
i w części przedniej stopy. Niezwykle miękka podeszwa środkowa 
zapewnia doskonały komfort nawet przy długotrwałym użytkowaniu.

• Podeszwa PUR typu outdoor 
o podwójnej gęstości

• Niezwykle komfortowe podsto-
pie dzięki szczególnie miękkiej 
podeszwie środkowej oraz sta-
bilnej podeszwie PU

• Niezwykle efektywne właściwo-
ści antypoślizgowe dzięki spe-
cjalnej budowie bieżnika

• Wsparcie w obszarze łukowym 
podczas wspinaczki

• Boczne stabilizatory zapobiega-
jące skręceniu kostki 

• Dodatkowe wysokie oblanie 
chroniące skórę przed zniszcze-
niem

• Podeszwa zewnętrzna jest od-
porna na temperaturę nieprze-
kraczającą +120°C

• Antystatyczna
• Odporna na oleje i substancje 
ropopochodne

• Bez zawartości silikonu
• Samoczyszczący bieżnik

uvex quatro pro · podeszwa

1

2

3

4

5
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Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex quatro pro

Wytrzymały i nowoczesny półbut
• Wyjątkowo szerokie dopaso- 
wanie

• Wierzch wykonany ze skóry wo-
doodpornej

• Miękki wyściełany kołnierz
• Wyłożony język chroniący przed 
pyłem

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• Nieskomplikowany system wią-
zania odporny na gromadzenie 
się brudu

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Podeszwa PUR outdoor o po-
dwójnej gęstości z wbudowa-
nym wsparciem i ochroną pięty

• Wyjątkowo masywny i samo-
czyszczący bieżnik 4,5 mm z 
doskonałą przyczepnością oraz 
dodatkowym wsparciem śród-
stopia

Wytrzymały i nowoczesny trzewik 
sznurowany
• Wyjątkowo szerokie dopaso- 
wanie

• Wierzch wykonany ze skóry wo-
doodpornej

• Miękki wyściełany kołnierz
• Wyłożony język chroniący przed 
pyłem

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• Nieskomplikowany system wią-
zania odporny na gromadzenie 
się brudu

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Podeszwa PUR outdoor o po-
dwójnej gęstości z wbudowa-
nym wsparciem i ochroną pięty

uvex quatro pro · Półbut 8400 S3 SRC

uvex quatro pro · Trzewik sznurowany 8401 S3 SRC

Art. nr 8400.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Rozmiary 38 – 50
 

Art. nr 8401.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Rozmiary 38 – 50
 

Uvex rekomenduje stosowanie obuwia z metalową wkładką 
antyprzebiciową w budownictwie oraz przy konstrukcjach 
stalowych.

Uvex rekomenduje stosowanie obuwia z metalową wkładką 
antyprzebiciową w budownictwie oraz przy konstrukcjach 
stalowych.

• Nakładka chroniąca przed prze-
tarciem, wyłożona gąbką, za-
pewniająca ochronę materiału 
wierzchniego ze skóry

• Stalowa wkładka antyprzebi-
ciowa 

• Wyjątkowo masywny i samo-
czyszczący bieżnik 4,5 mm z do-
skonałą przyczepnością oraz 
dodatkowym wsparciem śród-
stopia

• Nakładka chroniąca przed prze-
tarciem, wyłożona gąbką, za-
pewniająca ochronę materiału 
wierzchniego ze skóry

• Stalowa wkładka antyprzebi-
ciowa 
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Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex quatro pro

Wytrzymały i nowoczesny zimo-
wy trzewik sznurowany
• Wyjątkowo szerokie dopaso- 
wanie

• Wierzch wykonany ze skóry wo-
doodpornej

• Miękki wyściełany kołnierz
• Wyłożony język chroniący przed 
pyłem

• Ciepła wyściółka z polaru
• Nieskomplikowany system wią-
zania odporny na gromadzenie 
się brudu

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Podeszwa PUR outdoor o po-
dwójnej gęstości z wbudowa-
nym wsparciem i ochroną pięty

• Wyjątkowo masywny i samo-
czyszczący bieżnik 4,5 mm z do-
skonałą przyczepnością oraz 
dodatkowym wsparciem śród-
stopia

• Wytrzymały i nowoczesny zimo-
wy trzewik zapinany na zamek

• Wyjątkowo szerokie dopaso- 
wanie

• Wierzch wykonany ze skóry wo-
doodpornej

• Ciepła wyściółka z polaru
• Zamek wewnętrzny – łatwość 
w zakładaniu i zdejmowaniu

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obrę-
bie stóp oraz wyższy komfort

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Podeszwa PUR outdoor o po-
dwójnej gęstości z wbudowa-
nym wsparciem i ochroną pięty

• Wyjątkowo masywny i samo-
czyszczący bieżnik 4,5 mm z do-
skonałą przyczepnością oraz 
dodatkowym wsparciem śród-
stopia

uvex quatro pro · Zimowy trzewik sznurowany 8402 S3 CI SRC

uvex quatro pro · Zimowy trzewik zapinany na zamek 8403 S3 CI SRC/S2 CI SRC

Art. nr 8402.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC
Rozmiary 38 – 50

Art. nr 8403.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC
Rozmiary 38 – 50
 stalowa wkładka antyprzebiciowa
 

Art. nr 8403.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S2 CI SRC
Rozmiary 38 – 50
 

Uvex rekomenduje stosowanie obuwia z metalową wkładką 
antyprzebiciową w budownictwie oraz przy konstrukcjach 
stalowych.

Uvex rekomenduje stosowanie obuwia z metalową wkładką 
antyprzebiciową w budownictwie oraz przy konstrukcjach 
stalowych.

• Nakładka chroniąca przed prze-
tarciem, wyłożona gąbką, za-
pewniająca ochronę materiału 
wierzchniego ze skóry

• Stalowa wkładka antyprzebi-
ciowa 

• Nakładka chroniąca przed prze-
tarciem, wyłożona gąbką, za-
pewniająca ochronę materiału 
wierzchniego ze skóry

• Stalowa wkładka antyprzebi-
ciowa 
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uvex quatro · GORE-TEX®

uvex quatro · Półbut 8414 S3 WR SRC
Atrakcyjny, nowoczesny, wodood-
porny półbut
• Wyjątkowo szerokie dopaso- 
wanie

• Wytrzymała i nieprzemakalna 
naturalna skóra wierzchowa

• Komfortowe wyłożenie cholewy
• Wytrzymała wyściółka GORE-
TEX®, wodoodporna i oddycha-
jąca

• Język zabezpieczający przed 
pyłem

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp i zapewniająca wyższy 
komfort

• GEL uvex hydroflex® zapewnia-
jący optymalną amortyzację 
w obszarze pięty

uvex quatro · Trzewik 8415 S3 WR SRC
Atrakcyjny i wodoodporny trzewik 
za kostkę
• Wyjątkowo szerokie dopaso- 
wanie

• Wytrzymała i nieprzemakalna 
naturalna skóra wierzchowa

• Komfortowe wyłożenie kołnierza
• Wytrzymała wyściółka GORE-
TEX®, wodoodporna i oddycha-
jąca

• Język zabezpieczający przed 
pyłem

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• GEL uvex hydroflex® zapewnia-
jący optymalną amortyzację w 
obszarze pięty

Art. nr 8414.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC
Rozmiary 38 – 48

Art. nr 8415.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC
Rozmiary 38 – 48

GORE-TEX® to zarejestrowany znak handlowy W. L. GORE & Associates.

• Podeszwa PUR DUO do zastosowania do pracy na zewnątrz
• Niezwykle komfortowe podstopie dzięki szczególnie miękkiej 
podeszwie środkowej oraz stabilnej podeszwie PU

• Niezwykle efektywne właściwości antypoślizgowe dzięki specjalnej 
budowie bieżnika

• Wbudowana nakładka PU chroniąca przed przetarciem oraz napiętek 
PU chroniący materiał wierzchni ze skóry

• Boczne stabilizatory zapobiegające skręceniu kostki
• Podeszwa zewnętrzna odporna na temperaturę do +120°C
• Antystatyczna
• Odporna na oleje i substancje ropopochodne
• Samoczyszczący bieżnik

uvex quatro podeszwa

Uvex rekomenduje stosowanie obuwia z metalową wkładką 
antyprzebiciową w budownictwie oraz przy konstrukcjach 
stalowych.

Uvex rekomenduje stosowanie obuwia z metalową wkładką
antyprzebiciową w budownictwie oraz przy konstrukcjach 
stalowych.

• Podeszwa outdoor z wbudowa-
nym stabilizatorem i ochrania-
czem

• Nakładka chroniąca przed prze-
tarciem, wyłożona gąbką, za-
pewniająca ochronę materiału 
wierzchniego ze skóry

• Stalowa wkładka antyprzebi-
ciowa 

• Podeszwa outdoor z wbudowa-
nym stabilizatorem i ochrania-
czem pięty

• Nakładka chroniąca przed prze-
tarciem, wyłożona gąbką, za-
pewniająca ochronę materiału 
wierzchniego ze skóry

• Stalowa wkładka antyprzebi-
ciowa 
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uvex origin

uvex origin · But 8450 S3/S2 HI CI HRO SRC
• Wyjątkowo szerokie dopasowanie
• Wodoodporna skóra nappa
• Język zabezpieczający przed py-
łem

• Oddychająca wyściółka 
Cambrelle

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową amor-
tyzację na pięcie oraz pod częścią 
przednią stopy

• Symbol HRO oznacza podeszwę 
zewnętrzną odporną na krótko-
trwałą temperaturę do +300°C

• Symbol HI oznacza izolację ciepl-
ną podeszwy

uvex origin · Trzewik 8451 S3/S2 HI CI HRO SRC
• Wyjątkowo szerokie dopasowanie
• Wodoodporna skóra nappa
• Język zabezpieczający przed py-
łem

• Oddychająca wyściółka tekstylna
• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową amor-
tyzację na pięcie oraz pod częścią 
przednią stopy

• Symbol HI oznacza izolację ciepl-
ną podeszwy

• Symbol CI oznacza izolację pode-
szwy przed niską temperaturą

• Symbol HRO oznacza podeszwę 
zewnętrzną odporną na krótko-
trwałą temperaturę do +300°C

uvex origin · podeszwa

Art. nr 8450.2
Norma EN ISO 20345: 2011 
 S3 HI CI HRO SRC
Rozmiary 38 – 48
 Stalowa wkładka antyprzebiciowa

Art. nr 8450.9
Norma EN ISO 20345: 2011 
 S2 HI CI HRO SRC
Rozmiary 38 – 48

Art. nr 8451.2
Norma EN ISO 20345: 2011 
 S3 HI CI HRO SRC
Rozmiary 38 – 48
 Stalowa wkładka antyprzebiciowa

Art. nr 8451.9
Norma EN ISO 20345: 2011 
 S2 HI CI HRO SRC
Rozmiary 38 – 48

• Symbol CI oznacza izolację pode-
szwy przed niską temperaturą

• Podeszwa zewnętrzna PU/gumo-
wa o doskonałej amortyzacji oraz 
wysokiej odporności na ciepło ze-
wnętrzne, zimno oraz chemikalia

• Podeszwa zewnętrzna PU/gumo-
wa o doskonałej amortyzacji oraz 
wysokiej odporności na ciepło ze-
wnętrzne, zimno oraz chemikalia

uvex origin · Trzewik 8454 S3 HI CI HRO SRC
Nowoczesny i wytrzymały zimowy 
trzewik 
• Wyjątkowo szerokie dopasowanie
• Wodoodporna skóra nappa
• Język zabezpieczający przed py-
łem

• Nakładka uvex topshield chronią-
ca przed przetarciem zapewnia 
ochronę materiał wierzchniego ze 
skóry

• Wyściółka tekstylna uvex PTR, 
oddychająca, regulująca tempera-
turę

• Innowacyjne połączenie tradycyj-
nej wyściółki i zamka błyskawicz-
nego zapewniające szybką zmianę

• Dwuwarstwowa podeszwa połą-
czenie poliuretanu i gumy zapew-
nia znakomitą amortyzację oraz 
komfort śródstopia

• Podeszwa zewnętrzna uvex ultra-
grip w kształcie muszli niemal 
w całości obejmuje wkładkę środ-
kową softcell i zapewnia optymal-
ną ochronę przed ciepłem ze-
wnętrznym, zimnem oraz chemi-
kaliami

• Podeszwa zewnętrzna jest odpor-
na na temperaturę do +300°C

• Odpowiednie do zastosowania 
ogólnego na niemal wszystkich 

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową amor-
tyzację na pięcie oraz pod częścią 
przednią stopy

• Symbol HI oznacza izolację ciepl-
ną podeszwy

• Symbol CI oznacza izolację pode-
szwy przed niską temperaturą

• Symbol HRO oznacza podeszwę 
zewnętrzną odporną na krótko-
trwałą temperaturę do +300°C

• Stalowa wkładka antyprzebiciowa

powierzchniach w szerokim za-
kresie temperatur od –20°C do 
+300°C

• Odporność na większość chemi-
kaliów

• Bardzo dobra odporność na śli-
zganie nawet na wilgotnych czy 
oleistych powierzchniach

• Bez zawartości silikonu
• Wyjątkowa odporność na rozcię-
cia

• Bardzo niski stopień ścierania
• Antystatyczność
• Samoczyszczący bieżnik

Art. nr 8454.2
Norma EN ISO 20345: 2011 
 S3 HI CI HRO SRC
Rozmiary 38 – 48
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Obuwie ochronne
uvex origin

uvex origin · Trzewik 8463 S2 CI HI HRO SRC

uvex origin · Trzewik 8465 S2 CI HI HRO SRC

uvex origin · Trzewik 8464 S2 CI HI HRO SRC
Funkcjonalny i solidny trzewik do 
stosowania przy pracach spawalni- przy pracach spawalni-
czych/odlewniczych z szybkim zapię-
ciem
• Wyjątkowo szerokie dopasowanie
• Wytrzymała i nieprzemakalna natu-
ralna skóra wierzchowa, szycie od-
porne na ciepło

• Skórzana nakładka chroniąca przed 
przetarciem, wzmocniona włóknem 
węglowym w celu ochrony materiału 
wierzchniego

• Wyściółka skórzana przystosowana 
do warunków ciężkiej pracy

• Wkładka uvex 3D hydroflex® foam 
zapewnia optymalną amortyzację na 
pięcie oraz w części przedniej stopy

Innowacyjny, funkcjonalny i solidny 
trzewik do stoswania przy pracach 
spawalniczych
• Wyjątkowo szerokie dopasowanie
• Wytrzymała i nieprzemakalna natural-
na skóra wierzchowa

• Sznurowadła chronione przez język
• Nakładka uvex topshield chroniąca 
przed przetarciem zapewnia dodatko-
wą ochronę materiału wierzchniego 
ze skóry

• Tekstylna i oddychająca wyściółka 
wytrzymała w trudnych warunkach

• Wkładka uvex 3D hydroflex® foam za-
pewnia optymalną amortyzację na 
pięcie oraz w części przedniej stopy

• Wygodna wyjmowana wkładka anty-

Funkcjonalny i solidny trzewik do 
stosowania przy pracach odlewni-
czych
• Wytrzymała i nieprzemakalna na-
turalna skóra wierzchowa

• Funkcjonalne szybkie zapięcie
• Konstrukcja odporna na ciepło
• Skórzana nakładka chroniąca 
przed przetarciem, wzmocniona 
włóknem węglowym w celu ochro-
ny materiału wierzchniego

• Wyściółka skórzana przystosowa-
na do warunków ciężkiej pracy

• Wkładka uvex 3D hydroflex® foam 
zapewnia optymalną amortyzację 
na pięcie oraz w części przedniej 
stopy

• Wygodna wyjmowana wkładka an-
tystatyczna climatic z systemem 
kontroli wilgoci

• Podeszwa z izolacją cieplną (sym-
bol HI)

• Podeszwa odporna na krótkotrwałą 
temperaturę do +300°C (symbol 
HRO)

• Podeszwa zewnętrzna PU/gumowa 
o doskonałej amortyzacji oraz wy-
sokiej odporności na ciepło ze-
wnętrzne, zimno oraz chemikalia

Art. nr 8465.0
Norma EN ISO 20345: 2011 
 S2 CI HI HRO SRC
Rozmiary 38 – 48

Art. nr 8463.9
Norma EN ISO 20345: 2011 
 S2 CI HI HRO SRC
Rozmiary 38 – 48

Art. nr 8464.9
Norma EN ISO 20345: 2011 
 S2 CI HI HRO SRC
Rozmiary 38 – 48

Art. nr 8466.2
Norma EN ISO 20345: 2011 
 S3 HI CI HRO M SRC
Rozmiary 38 – 48
 

• Solidny trzewik sznurowany
• Niezwykle szerokie dopasowanie
• Nieprzemakalna naturalna skóra 
wierzchowa

• Język zabezpieczający przed py-
łem

• Ochrona śródstopia (symbol M 
zgodnie z EN ISO 20345)

• Oddychająca wyściółka tekstylna
• Wkładka uvex 3D hydroflex® foam 
zapewnia optymalną amortyzację 
na pięcie oraz w części przedniej 
stopy

• Wygodna wyjmowana wkładka an-
tystatyczna climatic z systemem 
kontroli wilgoci

uvex origin · Trzewik 8466 S3 HI CI HRO M SRC
• Symbol HI oznaczający podeszwę 
z izolacją cieplną zgodnie z EN 
ISO 20345

• Symbol HRO oznacza podeszwę 
zewnętrzną odporną na krótko-
trwałą temperaturę do +300°C 
zgodnie z normą EN ISO 20345

• Podeszwa zewnętrzna PUR gumo-
wa o doskonałej amortyzacji oraz 
wysokiej odporności na ciepło ze-
wnętrzne, zimno oraz chemikalia

• Stalowa wkładka antyprzebiciowa

statyczna climatic z systemem kon-
troli wilgoci

• Podeszwa z izolacją cieplną (sym-
bol HI)

• Podeszwa odporna na krótkotrwałą 
temperaturę do +300°C (symbol 
HRO)

• Podeszwa zewnętrzna PU/gumowa 
o doskonałej amortyzacji oraz wy-
sokiej odporności na ciepło ze-
wnętrzne, zimno oraz chemikalia

• Wygodna wyjmowana wkładka an-
tystatyczna climatic z systemem 
kontroli wilgoci

• Podeszwa z izolacją cieplną (sym-
bol HI)

• Podeszwa odporna na krótkotrwa-
łą temperaturę do 300°C (symbol 
HRO)

• Podeszwa zewnętrzna PU/gumo-
wa o doskonałej amortyzacji oraz 
wysokiej odporności na ciepło ze-
wnętrzne, zimno oraz chemikalia
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Obuwie ochronne
uvex office

uvex office · Półbut 9542 S1 P SRA

uvex office · Półbut 9541 S1 SRA
Półbut biurowy o klasycznym
ponadczasowym designie
• Komfortowe dopasowanie
• Wierzch wykonany z miękkiej 
naturalnej skóry licowej

• Oddychająca wyściółka
• Niezwykle wygodna wkładka
• Podeszwa z gumy nitrylowej

Półbut biurowy w klasycznym 
stylu angielskim z podnoskiem 
stalowym
• Komfortowe dopasowanie
• Wierzch wykonany z miękkiej 
naturalnej skóry licowej

• Oddychająca wyściółka
• Niezwykle wygodna wkładka
• Podeszwa poliuretanowa
• Stalowa wkładka antyprzebi-
ciowa 

uvex office ESD · Półbut 9541.4 S1 SRA
Półbut biurowy w typowym stylu 
angielskim 
• Komfortowe dopasowanie
• Wierzch wykonany z miękkiej 
naturalnej skóry licowej

• Oddychająca wyściółka
• Niezwykle wygodna wkładka
• Spełnia wymagania ESD: 
oporność < 35 MΩ

• Podeszwa z gumy nitrylowej

uvex office · podeszwa
Podeszwa wykonana z gumy 
nitrylowej
• Wyjątkowo komfortowe podsto-
pie

• Odporność na ślizganie
• Odporność na ścieranie
• Wysoka odporność na rozcięcia
• Podeszwa zewnętrzna odporna 
na krótkotrwałą temperaturę do 
+300°C

• Antystatyczność
• Odporność na olej i substancje 
ropopochodne

• Wysoka odporność na kwasy 
i zasady

Podeszwa wykonana z poliureta-
nu
• Wyjątkowo komfortowe podsto-
pie

• Odporność na ślizganie
• Odporność na ścieranie
• Wysoka odporność na rozcięcia
• Podeszwa zewnętrzna odporna 
na krótkotrwałą temperaturę do 
+120°C

• Antystatyczność
• Odporność na olej i substancje 
ropopochodne

• Stalowa wkładka antyprzebi-
ciowa 

Art. nr 9542.2
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 P SRA
Rozmiary 38 – 47

Art. nr 9541.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Rozmiary 38 – 47

Art. nr 9541.4
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Rozmiary 38 – 47
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

uvex performance

uvex performance · Półbut 9581 S2 SRA · Trzewik 9582 S3 SRA/S2 SRA
Niezwykle szeroki, funkcjonalny 
półbut i trzewik o naturalnym 
kształcie
• Wyjątkowo szerokie dopaso- 
wanie

• Wierzch wykonany z nieprze-
makalnej skóry nubukowej

• Nakładka chroniąca przed prze-
tarciem, odporna na zadrapania, 
wzmocniona włóknem 
węglowym

• Miękkie i oddychajace wstawki 
siatkowe

•  System wiązania pętelkowego 
9581

•  Oddychająca wyściółka teksty 
na

•  Wyjmowana komfortowa 
wkładka z systemem kontroli 
wilgoci oraz dodatkową 
amortyzacją na pięcie oraz pod 
przednią częścią stopy

•  Naturalnie ukształtowana 
podeszwa wykonana z monopo-
liuretanu: 

  –  Niezwykle komfortowe pod-
stopie

  – Właściwości antypoślizgowe
  – Odporność na ścieranie
•  Podeszwa zewnętrzna odporna 
na temperaturę do +120°C

  – Właściwości antystatyczne
• Odporność na oleje i benzynę
• Samoczyszczący bieżnik

Art. nr 9581.9
Norma EN ISO 20345: 2007 S2 SRA
Rozmiary 38 – 48

Art. nr 9582.2
Norma EN ISO 20345: 2007 S3 SRA
Rozmiary 38 – 47
 stalowa wkładka antyprzebiciowa

Art. nr 9582.9
Norma EN ISO 20345: 2007 S2 SRA
Rozmiary 38 – 48
 

uvex motion 3XL · Półbut 6496 S3 SRC
Niezwykle szeroki innowacyjny 
półbut 
•  Budowa bezszwowa eliminuje 
punkty ucisku

•  Najnowsza generacja wysokich 
i szerokich podnosków uvex 
xenova® w 100% wolnych od 
metalu

•  Wkładka bez zawartości metalu, 
odporna na przebicie zgodnie 
z aktualnymi normami bezpie-
czeństwa 

•  Wierzch wykonany z oddychają-
cego, nieprzemakalnego mikro-
weluru, zaawansowanego tech-
nicznie 

•  Dystansowa wyściółka siatkowa 
zapewnia optymalną oddychal-
ność 

•  Odpowiednie dla osób uczulo-
nych na chrom, wykonane z ma-
teriałów syntetycznych 

•  Indywidualna regulacja elastycz-
nych sznurowadeł z mechani-
zmem szybkiego blokowania 

•  Napiętek uvex anti�twist zna-
cząco zwiększa stabilność i za-
pewnia większą ochronę przed 
skręceniem kostki 

•  Miękki, wyłożony kołnierz i język 
•  Wkładka uvex EVA dostosowa-
na do klienta 

Art. nr 6496.3
Szerokość > 15
Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Rozmiary 35 – 50

Więcej informacji na ten temat 
można znaleźć na stronach
310 do 313.

•  Obszerna przestrzeń dla wpro-
wadzenia specjalistycznej pode-
szwy dla diabetyków 

•  Podeszwy spełniają wymagania 
ESD: oporność < 35 MΩ) 

•  Zróżnicowana podeszwa ze-
wnętrzna PUR odpowiednia dla 
regulacji buta dopasowanego 
do potrzeb klienta

9581

9582
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Obuwie ochronne
uvex motorsport

uvex motorsport · Półbut 9497 S1 SRA

uvex motorsport · Półbut 9494 S1 SRA

uvex motorsport · Półbut 9495 S1 SRA

uvex motorsport · Półbut 9496 S1 SRA

Ultranowoczesny półbut w stylu 
sportów motorowych
• Modne dopasowanie
• Materiał wierzchni ze skóry nap-
pa o wysokim poziomie oddy-
chalności i elastyczności

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• Długie sznurowadła umożliwiają-
ce lepsze dopasowanie do indy-
widualnego kształtu stóp

• Wygodne wyłożenie cholewki 
i języka

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 

Ultranowoczesny półbut w stylu 
sportów motorowych
• Modne dopasowanie
• Materiał wierzchni ze skóry nap-
pa o wysokim poziomie oddy-
chalności i elastyczności

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• Długie sznurowadła umożliwiają-
ce lepsze dopasowanie do indy-
widualnego kształtu stóp

• Wygodne wyłożenie cholewki 
i języka

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 

Ultranowoczesny półbut w stylu 
sportów motorowych
• Modne dopasowanie
• Materiał wierzchni ze skóry nap-
pa o wysokim poziomie oddy-
chalności i elastyczności

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• Długie sznurowadła umożliwiają-
ce lepsze dopasowanie do indy-
widualnego kształtu stóp

• Wygodne wyłożenie cholewki 
i języka

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 

Ultranowoczesny but w stylu 
sportów motorowych
• Modne dopasowanie
• Materiał wierzchni ze skóry we-
lurowej o wysokim poziomie od-
dychalności i elastyczności

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• Długie sznurowadła umożliwiają-
ce lepsze dopasowanie do indy-
widualnego kształtu stóp

• Wygodne wyłożenie cholewki 
i języka

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 

znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• GEL uvex hydroflex® zapewnia-
jący optymalną amortyzację 
w obszarze pięty

• Odblaski dla lepszej widoczno-
ści

• Miękka i amortyzowana pode-
szwa środkowa

• Niezwykle elastyczna gumowa 
podeszwa zewnętrzna odporna 
na ścieranie i ślizganie

znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• GEL uvex hydroflex® zapewnia-
jący optymalną amortyzację 
w obszarze pięty

• Odblaski dla lepszej widoczno-
ści

• Miękka i amortyzowana pode-
szwa środkowa

• Niezwykle elastyczna gumowa 
podeszwa zewnętrzna odporna 
na ścieranie i ślizganie

znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy kofort

• GEL uvex hydroflex® zapewnia-
jący optymalną amortyzację 
w obszarze pięty

• Odblaski dla lepszej widoczno-
ści

• Miękka i amortyzowana pode-
szwa środkowa

• Niezwykle elastyczna gumowa 
podeszwa zewnętrzna odporna 
na ścieranie i ślizganie

znakomity mikroklimat w obsza-
rze stóp oraz wyższy komfort

• GEL uvex hydroflex® zapewnia-
jący optymalną amortyzację 
w obszarze pięty

• Odblaski dla lepszej widoczno-
ści

• Miękka i amortyzowana pode-
szwa środkowa

• Niezwykle elastyczna gumowa 
podeszwa zewnętrzna odporna 
na ścieranie i ślizganie

Art. nr 9497.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Rozmiary 36 – 48

Art. nr 9494.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Rozmiary 36 – 48

Art. nr 9495.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Rozmiary 36 – 48

Art. nr 9496.9
Norma EN ISO 20345: 2011 S1 SRA
Rozmiary 36 – 48
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Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

Półbuty bez stalowego podnoska

Półbuty robocze

uvex motorsport · półbut 9496 O1 FO SRA
Ultranowoczesny but w stylu 
sportów motorowych
• Modne dopasowanie
• Materiał wierzchni ze skóry nap-
pa o wysokim poziomie 
oddychalności i elastyczności

• Oddychająca wyściółka 
tekstylna

• Długie sznurowadła 
umożliwiające lepsze dopasow-
anie do indywidualnego kształtu 
stóp

• Wygodne wyłożenie cholewki 
i języka

• Ultrawygodna wyjmowana 
wkładka antystatyczna z syste-
mem kontroli wilgoci, tworząca 
znakomity mikroklimat w ob-
szarze stóp oraz wyższy kom-
fort

• GEL uvex hydroflex® 
zapewniający optymalną 
amortyzację w obszarze pięty

• Paski z odblaskami dla lepszej 
widoczności

• Miękka i amortyzowana 
podeszwa środkowa

• Niezwykle elastyczna gumowa 
podeszwa zewnętrzna odporna 
na ścieranie i ślizganie

Art. nr 9496.1
Norma EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA
Rozmiary 36 – 48
Półbut bez podnoska

uvex motion style · Półbut 6997 O1 FO SRC
Ultralekki i modny półbut
• Wyższy komfort użytkowania 
dzięki technologii uvex climazo-
ne

• Oddychający zaawansowany 
technicznie mikrowelur

• Perforacyjna budowa buta za-
pewniająca dobrą wentylację

• Wysoki poziom oddychalności 
dystansowej wyściółki siatkowej

• Wykonany z tekstyliów synte-
tycznych – odpowiedni dla osób 
uczulonych na chrom

• Elastyczne sznurowadła zapew-
niające szybką i indywidualną 
regulację

• Napiętek anti-twist zapewnia 
większą stabilność oraz ochro-
nę przed skręceniem kostki

• Miękki, wyłożony kołnierz i język
• Wygodna wyjmowana wkładka 
antystatyczna z systemem kon-
troli wilgoci

• Wkładka uvex 3D hydroflex® 
foam zapewnia wyjątkową 
amortyzację na pięcie oraz pod 
częścią przednią stopy

• Spełnia wymagania ESD: opor-
ność < 35 MΩ

• Podeszwa PUR (patrz strona 
219: opis)

Art. nr 6997.8
Norma EN ISO 20347: 2012 O1 FO SRC
Rozmiary 36 – 50
Półbut roboczy bez podnoska
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Obuwie ochronne
Akcesoria· Wkładki

Art. nr 9595.2
Rozmiary 35 – 43
dla uvex ladies allround

Art. nr 9595.4
Rozmiary 38 – 50
dla uvex origin oraz uvex quatro pro

Art. nr 9595.6
Rozmiary 35 – 50
dla uvex xenova® range, uvex atc pro, 
uvex motion oraz uvex motion style 
Szerokość 11

• Dodatkowe elementy amortyza-
cyjne na pięcie oraz pod częścią 
przednią stopy zapewniają kom-
fort w strefach o wysokim naci-
sku oraz amortyzację na całej 
powierzchni

• Materiał o wysokim poziomie 
oddychalności i absorpcji 
wilgoci

• Perforacje zwiększające wenty-
lację

• Strefy amortyzacji wspierające 
naturalne ruchy

• Komfortowa struktura 
powierzchni niepowodująca 
podrażnień

• Właściwości antystatyczne
• Wspiera łuk stopy 

Ultrakomfortowa wkładka uvex 3D hydroflex® foam climatic

• Amortyzacja stopy na całej 
długości

• Materiał o wysokim poziomie 
oddychalności i absorpcji 
wilgoci

• Perforacja zapewniająca 
większą oddychalność

• Strefy amortyzacji wspierające 
naturalne ruchy

• Pasuje idealnie do skóry, 
przyjemna struktura

• Właściwości antystatyczne
• Wspiera łuk stopy

uvex 1 · Komfortowa wkładka climatic 9534
Art. nr 9534.7
Rozmiary 35 – 52
dla uvex1, szerokość 10

Art. nr 9534.8
Rozmiary 35 – 52
dla uvex 1, szerokość 11

Art. nr 9534.9
Rozmiary 35 – 52
dla uvex 1, szerokość 12

Art. nr 9534.0
Rozmiary 35 – 52
dla uvex 1, szerokość 14
 

Szczegółowy przegląd zamieszczony na stronach od 254 do 257
przedstawia dokładne informacje dotyczące certyfikacji 
niektórych wkładekwymiennych oraz dpasowania obuwia 
ochronnego.

9595.2

9595.4

9595.6

9534.7
9534.8

9534.9 9534.0
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Obuwie ochronne
Akcesoria· Wkładki

Art. nr 9595.5
Rozmiary 38 – 48
dla uvex motion light

Komfortowa wkładka climatic · 9595.5
• Materiał o wysokim poziomie 
oddychalności i absorpcji 
wilgoci

• Perforacje zwiększające 
wentylację

• Komfortowa struktura 
powierzchni niepowodująca 
podrażnień

• Właściwości antystatyczne
• Wspiera łuk stopy 

Ultrakomfortowa wkładka uvex hydroflex® GEL climatic
• Niezwykle wysoka zdolność 
absorpcji i usuwania wilgoci 
zapewnia zbilansowany 
mikroklimat w półbucie

• uvex hydroflex® GEL widoczny 
na górze zapewnia 
efektywniejszą amortyzację

• Umieszczenie systemu 
amortyzacji bezpośrednio pod 
piętą

• Właściwości antystatyczne
• Wspiera łuk stopy

Art. nr 9595.7
Rozmiary 35 – 50
Zatwierdzono dla uvex xenova® nrj,
uvex xenova® pro, uvex xenova® air 
oraz uvex motion range
szerokość 10

Art. nr 9595.9
Rozmiary 35 – 50
Zatwierdzono dla uvex xenova® nrj,
uvex xenova® pro, uvex xenova® air
oraz uvex motion range
szerokość 12

Ultrakomfortowa wkładka uvex hydroflex® GEL climatic
• Wyjątkowa zdolność absorpcji 
i usuwania wilgoci zapewnia 
zbilansowany mikroklimat 
w półbucie

• uvex hydroflex® GEL widoczny 
na górze zapewnia 
efektywniejszą amortyzację

• Umieszczenie systemu 
amortyzacji bezpośrednio pod 
piętą

• Właściwości antystatyczne
• Wspiera łuk stopy

Art. nr 9595.0
Rozmiary 36 – 48
Zatwierdzono dla uvex motorsport

Ultrakomfortowa wkładka uvex hydroflex® GEL climatic
• Wyjątkowa zdolność absorpcji 
i usuwania wilgoci zapewnia 
zbilansowany mikroklimat 
w półbucie

• uvex hydroflex® GEL widoczny 
na górze zapewnia 
efektywniejszą amortyzację

• Umieszczenie systemu 
amortyzacji bezpośrednio pod 
piętą

• Właściwości antystatyczne
• Wspiera łuk stopy

Art. nr 9598.6
Rozmiary 38 – 48
Zatwierdzono dla uvex naturform

9595.7

9595.9
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uvex care system

Art. nr 9698.100
Zawartość 100 ml

Art. nr 9698.200
Zawartość 100 ml

Właściwości wodoodporne obuwia uvex nano shoe „add on” chronią przed penetracją wilgoci i przed plamami
Zasada
Bariera wodoodporna uvex nano 
add-on tworzy bezbarwny i niewi-
doczny film na powierzchni skóry 
i tekstyliów, który chroni obuwie 
przed penetracją wilgoci, wody czy 
oleju. Pomimo faktu, iż nasze kom-
petencje techniczne zawdzięczają 
swoje początki nanotechnologii 
chemicznej, produkt nie zawiera 
nanocząstek. 
uvex nano add-on wygładza obu-
wie, dzięki czemu płyny spływają 
po nim. Nie zmienia to ani wyglądu 
zaimpregnowanego materiału, ani 
jego oddychalności, bez względu 
na jego rodzaj: zamsz, skóra, tek-
stylia. Nie zawiera składników 
agresywnych, które mogą szko-
dzić powierzchni obuwia. 

Jak to działa?
• Chroni przed penetracją wilgoci 
Prędkość, z którą wilgoć penetru-
je powierzchnię skóry lub teksty-
liów, podlega znaczącej redukcji. 
Woda oraz olej spływają po po-
wierzchni.

•  Utrzymuje oddychalność  
Bariera wodoodporna uvex nano 
„add on” nie wpływa na oddychal-
ność materiału wierzchniego.

• Ułatwia czyszczenie 
Powierzchnia zaimpregnowana 
uvex nano „add-on” daje się ła-
twiej czyścić, ponieważ woda 
i plamy oleju nie przenikają głębo-
ko do materiału.

Zasada działania nano shoe „add on”

materiał wierzchni

wilgoć i ciepło

• Długotrwała ochrona przed pla-
mami 
Regularne stosowanie znacząco 
redukuje powtarzające się plamy 
z wody czy oleju.

• Bez zmian w wyglądzie i struktu-
rze powierzchni 
Dzięki swojej neutralności bariera 
wodoodporna uvex „add on” nie 
ma wpływu na wygląd i strukturę 
powierzchni obuwia. 
uvex nano „add on” nie zawiera 
formaldehydu, fenolu ani nano-
cząstek.

Zastosowanie
• Całkowicie czyste powierzchnie 
skóry i tekstyliów

• Wstrząsnąć roztworem przed 
użyciem, następnie rozpylić na 
materiale, tworząc cienki film na 
powierzchni (zapobiega formo-
waniu się zacieków)

• Jeśli to konieczne, zetrzeć nad-
mierną ilość płynu za pomocą 
ściereczki i rozprowadzić równo-
miernie

• Pozostawić do wyschnięcia 
w temperaturze pokojowej na co 
najmniej 12 godzin

• Powyższą procedurę powtórzyć 
w razie konieczności utrzymania 
efektu

impregnat nano shoe „add on”

Zasada
uvex nano shoe „add in” wykorzy-
stuje specjalistycznie opracowaną 
technologię, która uwalnia kontro-
lowane dawki składników aktyw-
nych o długotrwałym działaniu. 
Środek dezynfekujący uvex nano 
shoe „add in” zawiera aktywne 
składniki antymikrobowe oraz an-
tygrzybicze, które eliminują bakte-
rie i grzyby na długi okres. Pomimo 
faktu, iż wyżej przedstawiona wie-
dza fachowa zawdzięcza swoje 
początki chemicznej nanotechno-
logii, uvex nano shoe „add in” nie 
zawiera żadnych nanocząstek. 
Formuła zawiera wyłącznie skład-
niki aktywne, które zostały za-
twierdzone do użytku kilka lat 
temu i które można znaleźć w ko-
smetykach (bez zawartości for-
maldehydu oraz fenolu).

Jak to działa?
• Zapobieganie nieprzyjemnemu 
zapachowi 
Regularne stosowanie uvex nano 
shoe „add in” w nowych butach 
zapobiega formowaniu się nie-
przyjemnego zapachu od począt-
ku ich użytkowania.  
W przeciwieństwie do dezodo-
rantów, które tylko maskują za-
pach potu, nasz produkt działa na 
przyczynę jego powstawania, tj. 
bakterie.

podeszwa buta lub powierzchnia wewnętrzna

nano shoe „add in”

mikroorganizmy  
(np. w kroplach potu)
zostają namierzone i zabite
przez środek dezynfekujący
wprowadzany do obuwia

Zasada działania nano shoe „add in” 
Kontrolowane uwalnianie bakteriobójczych 
środków chroniących przed nieprzyjemnym 
zapachem stóp oraz grzybicą

uvex nano „add in”: środek dezynfekujący obuwie w przypadku nieprzyjemnego zapachu stóp lub grzybicy
• Bieżące działanie zapachowe 
Zastosowanie uvex nano shoe 
„add in” przywróci świeżość zmę-
czonym już stopom.

• Zabija grzyby 
Pleśń lub drożdżaki to najczęst-
sza przyczyna chorób skóry stóp 
(np. grzybica). uvex nano shoe 
„add in” zabija istniejące grzyby 
i zapobiega ich ponownemu poja-
wieniu się. 

Zastosowanie
•   Do zastosowania wewnątrz każ-
dego obuwia.

• Rozpylić uvex nano shoe „add in” 
(około 5-10 dawek) wewnątrz 
obuwia na świeżym powietrzu. 
Po upływie 5 minut obuwie jest 
suche i nadaje się do użytku.

• Zalecane początkowe postępo-
wanie z obuwiem w złym stanie: 
trzy aplikacje na tydzień.

• Regularne stosowanie na długo 
zapobiega powstawaniu nieprzy-
jemnego zapachu oraz rozwojowi 
grzybów.



253

Obuwie ochronne
Buty z polimeru · Akcesoria

NORA but ochronny · 9475.6 S5 SRA
But ochronny wykonany z PVC
• Wolny od zmiękczaczy wpisa-
nych na Listę SVHC Rozporzą-
dzenia REACH

• Odporny na olej, smar, paliwo, 
zasady, kwasy oraz środki de-
zynfekujące

• Anatomiczne odlewy zapobie-
gają zmęczeniu stopy

• Stalowy podnosek oraz wkładka 
antyprzebiciowa

• Wysokość cholewy 33 cm (dla 
rozmiaru 42 trzewika)

• Długa cholewa może zostać 
skrócona zgodnie z indywidual-
nymi wymaganiami

• Wkładka o anatomicznym 
kształcie

• Wzmocnienie palców i pięty
• Ochrona kostki
• Prążkowana pięta i zakładka 
kick off ułatwiająca zdejmo- 
wanie

• Antystatyczne

Art. nr 9475.6
Norma EN ISO 20345: 2011 S5 SRA
Kolor żółty
Rozmiary 37 – 50
 

Skarpety uvex z wyściółką trykotową · 9875.4
• Przyjazne dla skóry
• Wyjątkowo wysoka absorpcja 
wilgoci

• Możliwość prania w temperatu-
rze do 30°C

• Elastyczność

Art. nr 9875.4
Rozmiary 39 – 48
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Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.
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6496.3 uvex motion 3XL  ■ ■ ■ ■ ■ ■ 247

6910.1 uvex xenova® nrj S1 P SRC 35 – 50 Sandał, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

6910.2 uvex xenova® nrj S1 P SRC 35 – 50 Sandał, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

6910.3 uvex xenova® nrj S1 P SRC 35 – 50 Sandał, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

6911.7 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 – 50 Sandał, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

6911.8 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 – 50 Sandał, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

6911.9 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 – 50 Sandał, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

6912.7 uvex xenova® air S1 SRC 35 – 50 Sandał, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

6912.8 uvex xenova® air S1 SRC 35 – 50 Sandał, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

6912.9 uvex xenova® air S1 SRC 35 – 50 Sandał, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

6916.7 uvex xenova® air S1 SRC 35 – 50 Półbut, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223

6916.8 uvex xenova® air S1 SRC 35 – 50 Półbut, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223

6916.9 uvex xenova® air S1 SRC 35 – 50 Półbut, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223

6921.7 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 – 50 Półbut, perforowany, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

6921.8 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 – 50 Półbut, perforowany, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

6921.9 uvex xenova® nrj S1 SRC 35 – 50 Półbut, perforowany, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 220

6922.1 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 – 50 Półbut, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

6922.2 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 – 50 Półbut, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

6922.3 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 – 50 Półbut, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

6922.7 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 – 50 Półbut, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

6922.8 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 – 50 Półbut, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

6922.9 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 – 50 Półbut, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

6923.7 uvex xenova® air S2 SRC 35 – 50 Półbut, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223

6923.8 uvex xenova® air S2 SRC 35 – 50 Półbut, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223

6923.9 uvex xenova® air S2 SRC 35 – 50 Półbut, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 223

6924.7 uvex xenova® air S1 SRC 35 – 50 Półbut, perforowany, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

6924.8 uvex xenova® air S1 SRC 35 – 50 Półbut, perforowany, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

6924.9 uvex xenova® air S1 SRC 35 – 50 Półbut, perforowany, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

6927.8 uvex xenova® hygiene S1 SRC 35 – 50 Półbut, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224

6930.2 uvex xenova® pro S3 HRO SRC 38 – 50 Półbut, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226

6930.7 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 38 – 50 Półbut, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226

6930.8 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 38 – 50 Półbut, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226

6930.9 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 38 – 50 Półbut, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226

6940.1 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 – 50 Trzewik, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

6940.2 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 – 50 Trzewik, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

6940.3 uvex xenova® nrj S3 SRC 35 – 50 Trzewik, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

6940.7 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 – 50 Trzewik, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

6940.8 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 – 50 Trzewik, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

6940.9 uvex xenova® nrj S2 SRC 35 – 50 Trzewik, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 221

6943.7 uvex xenova® air S1 SRC 35 – 50 Trzewik sznurowany, perforowany, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

6943.8 uvex xenova® air S1 SRC 35 – 50 Trzewik sznurowany, perforowany, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

6943.9 uvex xenova® air S1 SRC 35 – 50 Trzewik sznurowany, perforowany, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 222

6950.2 uvex xenova® pro S3 HRO SRC 38 – 50 Trzewik, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226

6950.7 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 38 – 50 Trzewik, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226

6950.8 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 38 – 50 Trzewik, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226

6950.9 uvex xenova® pro S2 HRO SRC 38 – 50 Trzewik, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 226

6953.2 uvex xenova® pro S3 HRO CI SRC 38 – 50 Trzewik Zimowy, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 227

6960.8 uvex xenova® hygiene SB A E FO SRC 35 – 50 Półbut wsuwany 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 224

6962.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 – 50 Półbut wsuwany 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225

6964.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 – 50 Półbut 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225

6965.8 uvex xenova® hygiene S2 SRC 35 – 50 Półbut 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 225

6968.2 uvex motion black S1 P SRC 36 – 48 Półbut 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 231

GORE-TEX® to zarejestrowany znak handlowy W. L. GORE & Associates.
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6969.2 uvex motion black S1 P SRC 36 – 48 Trzewik 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 231

6970.8 uvex motion classic S1 SRC 36 – 50 Sandał 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 230

6971.8 uvex motion classic S1 SRC 36 – 50 Półbut, perforowany 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 230

6972.2 uvex motion classic S3 SRC 36 – 50 Półbut 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 231

6972.8 uvex motion classic S2 SRC 36 – 50 Półbut 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 231

6973.2 uvex motion classic S3 SRC 36 – 50 Trzewik 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 231

6973.8 uvex motion classic S2 SRC 36 – 50 Trzewik 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 231

6975.2 uvex motion style S1 P SRC 36 – 48 Sandał 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 228

6975.8 uvex motion style S1 SRC 36 – 48 Sandał 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 228

6977.8 uvex motion classic S2 SRC 36 – 48 Półbut 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 230

6978.8 uvex motion style S2 SRC 36 – 48 Półbut 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 229

6979.8 uvex motion style S2 SRC 36 – 48 Trzewik sznurowany 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 229

6980.8 uvex motion light S1 SRC 38 – 48 Sandał 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 236

6981.8 uvex motion light S1 SRC 38 – 48 Półbut, perforowany 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 236

6982.8 uvex motion light S1 SRC 38 – 48 Półbut 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 236

6983.8 uvex motion light S2 SRC 38 – 48 Półbut 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 237

6984.8 uvex motion light S2 SRC 38 – 48 Trzewik sznurowany 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 237

6985.2 uvex motion light S3 SRC 38 – 48 Półbut 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 237

6985.8 uvex motion light S2 SRC 38 – 48 Półbut 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 237

6986.2 uvex motion light S3 SRC 38 – 48 Trzewik sznurowany 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 237

6986.8 uvex motion light S2 SRC 38 – 48 Trzewik sznurowany 9595.5 ■ ■ ■ ■ ■ 237

6988.8 uvex motion carbon S1 SRC 38 – 48 Półbut 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 228

6989.8 uvex motion style S1 SRC 36 – 48 Półbut 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 229

6990.7 uvex motion S2 SRC 36 – 48 Półbut, Szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232

6990.8 uvex motion S2 SRC 36 – 48 Półbut, Szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232

6990.9 uvex motion S2 SRC 36 – 48 Półbut, Szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232

6992.7 uvex motion S1 SRC 36 – 48 Trzewik sznurowany, perforowany, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6992.8 uvex motion S1 SRC 36 – 48 Trzewik sznurowany, perforowany, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6992.9 uvex motion S1 SRC 36 – 48 Trzewik sznurowany, perforowany, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6993.7 uvex motion S1 SRC 36 – 48 Sandał, Szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232

6993.8 uvex motion S1 SRC 36 – 48 Sandał, Szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232

6993.9 uvex motion S1 SRC 36 – 48 Sandał, Szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 232

6994.7 uvex motion S1 SRC 36 – 48 Półbut, perforowany, szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6994.8 uvex motion S1 SRC 36 – 48 Półbut, perforowany, szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6994.9 uvex motion S1 SRC 36 – 48 Półbut, perforowany, szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6995.7 uvex motion S2 SRC 36 – 48 Półbut, Szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6995.8 uvex motion S2 SRC 36 – 48 Półbut, Szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6995.9 uvex motion S2 SRC 36 – 48 Półbut, Szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6996.7 uvex motion S2 SRC 36 – 48 Trzewik, Szerokość 10 9595.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6996.8 uvex motion S2 SRC 36 – 48 Trzewik, Szerokość 11 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6996.9 uvex motion S2 SRC 36 – 48 Trzewik, Szerokość 12 9595.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 233

6997.8 uvex motion style O1 FO SRC 36 – 50 Półbut (occupational Półbut) 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 229/249

6998.8 uvex motion style S1 SRC 36 – 48 Półbut 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 229

6999.2 uvex motion sport S1 P SRC 36 – 48 Półbut 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 228

6999.8 uvex motion sport S1 SRC 36 – 48 Półbut 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 228

8400.2 uvex quatro pro S3 SRC 38 – 50 Półbut 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 241

8401.2 uvex quatro pro S3 SRC 38 – 50 Trzewik sznurowany 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 241

8402.2 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 – 50 Zimowy trzewik sznurowany 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 242

8403.2 uvex quatro pro S3 CI SRC 38 – 50 Zimowy trzewik zapinany na zamek 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 242

8403.9 uvex quatro pro S2 CI SRC 38 – 50 Zimowy trzewik zapinany na zamek 9595.4 ■ ■ ■ ■ ■ 242

8414.2 uvex quatro GORE-TEX® S3 WR 38 – 48 Półbut 9598.4 ■ ■ ■ ■ 243

8415.2 uvex quatro GORE-TEX® S3 WR 38 – 48 Trzewik 9598.4 ■ ■ ■ ■ 243
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Obuwie ochronne

Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

Przegląd
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8450.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 – 48 Półbut 9595.4 ■ ■ 244

8450.9 uvex origin S2 HI CI HRO SRC 38 – 48 Półbut 9595.4 ■ 244

8451.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 – 48 Trzewik sznurowany 9595.4 ■ ■ 244

8451.9 uvex origin S2 HI CI HRO SRC 38 – 48 Trzewik sznurowany 9595.4 ■ 244

8454.2 uvex origin S3 HI CI HRO SRC 38 – 48 Trzewik zimowy 9595.4 ■ ■ ■ 244

8463.9 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 – 48 Trzewik spawalniczy 9595.4 ■ 245

8464.9 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 – 48 Trzewik spawalniczy/odlewniczy 9595.4 ■ 245

8465.0 uvex origin S2 CI HI HRO SRC 38 –48 Trzewik odlewniczy 9595.4 ■ 245

8466.2 uvex origin S3 HI CI HRO M SRC 38 – 48 Trzewik z ochroną śródstopia 9595.4 ■ ■ 245

8511.7 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Półbut, perforowany, szerokość 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 213

8511.8 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Półbut, perforowany, szerokość 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 213

8511.9 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Półbut, perforowany, szerokość 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 213

8512.7 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Półbut, perforowany, szerokość 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 213

8512.8 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Półbut, perforowany, szerokość 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 213

8512.9 uvex 1 x-tended support S1 SRC 35 – 52 Półbut, perforowany, szerokość 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 213

8540.0 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Półbut, perforowany, szerokość 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 212

8540.7 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Półbut, perforowany, szerokość 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 212

8540.8 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Półbut, perforowany, szerokość 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 212

8540.9 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Półbut, perforowany, szerokość 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 212

8541.0 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, perforowany, szerokość 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 212

8541.7 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, perforowany, szerokość 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 212

8541.8 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, perforowany, szerokość 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 212

8541.9 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, perforowany, szerokość 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 212

8542.0 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 210

8542.7 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 210

8542.8 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 210

8542.9 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Sandał, szerokość 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 210

8543.0 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Półbut, perforowany, szerokość 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 210

8543.7 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Półbut, perforowany, szerokość 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 210

8543.8 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Półbut, perforowany, szerokość 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 210

8543.9 uvex 1 S1 SRC 35 – 52 Półbut, perforowany, szerokość 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 210

8544.0 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 211

8544.7 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 211

8544.8 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 211

8544.9 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Półbut, szerokość 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 211

8545.0 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, Szerokość 14 9534.0 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 211

8545.7 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, Szerokość 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 211

8545.8 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, Szerokość 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 211

8545.9 uvex 1 S2 SRC 35 – 52 Trzewik sznurowany, Szerokość 12 9534.9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 211

8560.7 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Sandał, szerokość 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 214

8560.8 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Sandał, szerokość 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 214

8561.7 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Półbut, perforowany, szerokość 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 214

8561.8 uvex 1 ladies S1 SRC 35 – 43 Półbut, perforowany, szerokość 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 214

8562.7 uvex 1 ladies S2 SRC 35 – 43 Półbut, Szerokość 10 9534.7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 214

8562.8 uvex 1 ladies S2 SRC 35 – 43 Półbut, Szerokość 11 9534.8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 214

8692.9 uvex ladies allround S1 SRC 35 – 43 Trzewik sznurowany 9595.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 217

8694.9 uvex ladies allround S1 SRC 35 – 43 Sandał 9595.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 216

8695.9 uvex ladies allround S1 SRC 35 – 43 Półbut, perforowany 9595.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 216

8696.9 uvex ladies allround S1 SRC 35 – 43 Półbut 9595.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 216

8698.2 uvex ladies allround S3 SRC 35 – 43 Półbut 9595.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 217

8699.2 uvex ladies allround S3 SRC 35 – 43 Trzewik 9595.2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 217

9455.8 uvex atc pro S1 HRO SRC 39 – 48 Sandał 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ 234

GORE-TEX® is a registered trademark of W. L. GORE & Associates.



257
Więcej informacji na temat uvex medicare można znaleźć na stronach od 293 do 301.

Art. nr Kolekcja EN ISO 20345 Rozmiar Produkt W
kł

ad
ka

 w
ym

ie
nn

a

St
al

ow
a 

w
kł

ad
ka

  
an

ty
pr

ze
bi

ci
ow

a
uv

ex
 x

en
ov

a 
® 

w
kł

ad
ka

 a
nt

yp
rz

eb
ic

io
w

a

uv
ex

 c
lim

az
on

e

uv
ex

 x
en

ov
a®

 p
od

no
se

k

uv
ex

 h
yd

ro
fle

x®  G
EL

uv
ex

 3
D

 h
yd

ro
fle

x®  fo
am

ES
D

ne
ut

ra
ln

e 
dl

a 
la

ki
er

ów

uv
ex

 m
ed

ic
ar

e 
(B

G
R 

19
1)

Ö
N

or
m

 Z
 1

25
9

G
O

RE
-T

EX
®

Strona

9456.8 uvex atc pro S1 HRO SRC 39 – 48 Półbut, perforowany 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ 234

9457.2 uvex atc pro S3 HRO SRC 39 – 48 Półbut 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 235

9457.8 uvex atc pro S2 HRO SRC 39 – 48 Półbut 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ 235

9458.8 uvex atc pro S2 HRO SRC 39 – 48 Trzewik 9595.6 ■ ■ ■ ■ ■ 235

9475.6 Zubehör S5 SRA 37 – 50 PVC but ochronny – ■ 253

9494.9 uvex motorsport S1 SRA 36 – 48 Półbut 9595.0 ■ ■ 248

9495.9 uvex motorsport S1 SRA 36 – 48 Półbut 9595.0 ■ ■ 248

9496.1 uvex motorsport O1 FO SRA 36 – 48 Półbut (półbut roboczy) 9595.0 ■ ■ 249

9496.9 uvex motorsport S1 SRA 36 – 48 Półbut 9595.0 ■ ■ 248

9497.9 uvex motorsport S1 SRA 36 – 48 Półbut 9595.0 ■ ■ 248

9500.2 uvex xenova® atc S3 SRC 35 – 50 Półbut – ■ ■ ■ ■ ■ 239

9501.2 uvex xenova® atc S3 SRC 35 – 50 Półbut – ■ ■ ■ ■ ■ 239

9501.8 uvex xenova® atc S2 SRC 35 – 50 Półbut – ■ ■ ■ ■ 239

9502.2 uvex xenova® atc S3 WR SRC 35 – 50 Półbut – ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239

9503.2 uvex xenova® atc S3 WR SRC 35 – 50 Półbut – ■ ■ ■ ■ ■ ■ 239

9534.0 Inlay soles 35 – 52 Komfortowa wkładka climatic, szerokość 14 ■ 250

9534.7 Inlay soles 35 – 52 Komfortowa wkładka climatic, szerokość 10 ■ 250

9534.8 Inlay soles 35 – 52 Komfortowa wkładka climatic, szerokość 11 ■ 250

9534.9 Inlay soles 35 – 52 Komfortowa wkładka climatic, szerokość 12 ■ 250

9541.4 uvex office S1 SRA 38 – 47 Półbut – ■ ■ 246

9541.9 uvex office S1 SRA 38 – 47 Półbut – ■ 246

9542.2 uvex office S1 P SRA 38 – 47 Półbut – ■ ■ 246

9581.9 uvex performance S2 SRA 38 – 48 Półbut 9598.6 ■ ■ 247

9582.2 uvex performance S3 SRA 38 – 47 Trzewik 9598.6 ■ ■ ■ 247

9582.9 uvex performance S2 SRA 38 – 48 Trzewik 9598.6 ■ ■ 247

9595.0 Inlay soles 36 – 48 Ultrakomfortowe wkładki uvex hydroflex® GEL climatic ■ ■ 251

9595.2 Inlay soles 35 – 43 Komfortowe wkładki uvex 3D hydroflex® foam climatic ■ ■ 250

9595.4 Inlay soles 38 – 50 Komfortowe wkładki uvex 3D hydroflex® foam climatic ■ ■ 250

9595.5 Inlay soles 38 – 48 Komfortowe wkładki climatic ■ 251

9595.6 Inlay soles 35 – 50 Komfortowe wkładki uvex 3D hydroflex® foam climatic ■ ■ 250

9595.7 Inlay soles 35 – 50 Ultrakomfortowe wkładki uvex hydroflex® GEL climatic ■ ■ 251

9595.9 Inlay soles 35 – 50 Ultrakomfortowe wkładki uvex hydroflex® GEL climatic ■ ■ 251

9598.6 Inlay soles 38 – 48 Ultrakomfortowe wkładki uvex hydroflex® GEL climatic ■ ■ 251

9698.100 uvex nano shoe add on Impregnacja obuwia 252

9698.200 uvex nano shoe add in Środek dezynfekujący obuwie 252

9875.4 Akcesoria 39 – 48 Skarpety z wyściółką z trykotu 253

Kategorie bezpieczeństwa zgodnie z ISO 20345

SB Specyfikacja dla butów ochronnych do użytku przemysłowego z podnoskiem o odporności 200 J

S1 Obszary, w których nie przewiduje się skutków wilgoci jako czynnika. Właściwości antystatyczne, absorpcja energii na pięcie, zamknięty obszar pięty oraz odporność na paliwo i olej.

S2 Obszary, w których można się spodziewać skutków wilgoci. Poza S1 również skóra nieprzemakalna (wodoodporna).

S3 Obszary dla obuwia S2, gdzie wymagana jest odporność podeszwy na przebicie oraz podeszwa z bieżnikiem.

S5 Obszary mokre, gdzie wymagana jest odporność podeszwy na przebicie oraz podeszwa z bieżnikiem.
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kompetencje

Przemysłowe obuwie ochronne 

akademia uvex

To praktyczne seminarium ułatwia przeprowadzenie analizy zagrożeń, 
z jakimi mają do czynienia pracownicy. Seminarium wspiera także 
określenie wymaganych środków ochrony oraz dobór najwłaściwszego 
obuwia ochronnego. 

•  Podstawowe informacje dotyczące obszarów zastosowania obuwia 
ochronnego

•  Informacje dotyczące norm, różnicy pomiędzy wymaganiami nadrzędnymi 
i drugorzędnymi oraz ich zastosowanie

•  Opis etykiet umieszczonych na obuwiu ochronnym oraz znaczenie różnych 
kodów

•  Identyfikacja oraz ocena zagrożeń, opracowanie strategii analizy ryzyka oraz 
właściwy dobór środków ochrony

•  Informacje dotyczące materiałów, procesów produkcyjnych oraz obszarów 
zastosowania, w tym: 
– materiał wierzchni oraz wyściółka 
– podeszwy 
– podnoski ochronne 
– wypełnienie odporne na przebicie

•  Dobór właściwego obuwia ochronnego dla danego zastosowania

Grupa docelowa
Osoby odpowiedzialne za BHP, specjaliści ds. zakupów oraz przedstawiciele 
związków zawodowych

W celu uzyskania dalszych informacji lub rezerwacji miejsca, prosimy 
o wejście na stronę uvex-academy.de, o kontakt z nami pod numerem 
telefonu +49 (0)911 9736 1710 lub o e-mail na adres academy@uvex.de



Indywidualne środki
ochrony osobistej 
(PPE)
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Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE)

SBU Zdrowie w pracy

Indywidualne środki ochrony osobistej (PPE) firmy uvex
Więcej niż standardowe rozwiązanie

Dla każdej firmy zdrowie pracowników jest najważniejsze. 
Firma uvex oferuje dostosowane do potrzeb klienta 
rozwiązania na poziomie premium z zakresu ochrony 
wzroku, słuchu i stóp, zapewniając maksymalne 
bezpieczeństwo całemu zespołowi. 

Dekady doświadczenia oraz innowacyjne technologie 
stanowią podstawę dla produktów wytwarzanych 
w Niemczech zgodnie z najsurowszymi normami 
bezpieczeństwa. Nasze indywidualne środki ochrony 
osobistej zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa 
i komfortu. 

Dla firmy uvex innowacja to nie tylko słowo: innowacja 
stanowi nierozłączną część naszej strategii. Rok 2013 był 
rokiem rekordowym dla uvex. Nasza organizacja otrzymała 
rekordową liczbę nagród nie tylko za produkt, lecz także za 
ogólną działalność firmy. 

Inwestycja w projekty, które otrzymują nagrody, najnowo�najnowo�
cześniejsze materiały oraz technologie pozwalają firmie 
uvex zapewnić rozwiązania produktowe oparte na osiągnię�osiągnię�
ciach nauki, które nie tylko zapewniają ochronę i komfort, 
lecz także posiadają właściwości, które zwiększają 
dopasowanie, a w konsekwencji akceptację użytkownika. 

uvex – partner wyjątkowy

Nagrody

Indywidualne środki ochrony osobistej firmy uvex – zdrowie pracownika jest tego warte

 Indywidualna ochrona wzroku, słuchu i stóp
 Innowacyjne technologie i rozwiązania
 Poświadczona jakość produktu pierwszej klasy

 Opracowanie i produkcja mają miejsce w Niemczech
 Korekcję przeprowadzają wykwalifikowani specjaliści

Certyfikaty
  ISO
  Ohris
  REACH
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Optyka uvex – indywidualna ochrona wzroku

Korekcyjne okulary ochronne chronią oczy i poprawiają 
widzenie. Firma uvex oferuje indywidualne korekcyjne 
okulary ochronne oraz okulary VDU (do pracy przy 
monitorach) dla wszystkich obszarów zastosowania.

  Korekcyjne okulary ochronne posiadają certyfikat 
zgodny z normą EN 166

  Szeroki wybór rodzajów ognisk i soczewek spełnia 
wszystkie wymagania

  Niezwykle bogaty asortyment oprawek zapewnia 
dopasowanie do każdego kształtu głowy

  Fachowe porady oraz indywidualna korekcja optyczna

Zatyczki do uszu uvex – indywidualna ochrona słuchu

Nadmierny hałas w miejscu pracy może prowadzić do 
nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Indywidualnie 
dobierane zatyczki uvex pasują idealnie, zapewniając 
maksymalną ochronę użytkownika i komfort.

  Ochrona słuchu dostosowana do potrzeb klienta posiada 
certyfikat zgodny z normą EN 352

  Szeroki wybór filtrów, kształtów zatyczek do uszu 
i materiałów zapewniają właściwą ochronę słuchu we 
wszystkich obszarach zastosowania

  Indywidualną korekcję przeprowadzają wykwalifikowani 
specjaliści

Ortopedia uvex – indywidualna ochrona stóp

Bez względu na to, czy chodzimy, czy stoimy nieruchomo, 
obuwie ochronne musi zapewniać komfort. Ortopedyczna 
ochrona stóp uvex została dostosowana do warunków me�
dycznych indywidualnej stopy użytkownika.

  Ortopedyczne obuwie posiada certyfikat zgodny z normą 
EN ISO 20345:2011

  Komfortowe wkładki dostosowane do potrzeb klienta
  Szeroki wybór właściwego obuwia ochronnego
  Specjalistyczne obuwie dla wyjątkowo szerokich stóp 
oraz przypadłości medycznych (np. cukrzycy)

  Indywidualną korekcję przeprowadzają wykwalifikowani 
specjaliści z zakresu ortopedii
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uvex – partner kompetentny

SBU Zdrowie w pracy

uvex szczyci się swoją wiedzą fachową oraz usługami 
świadczonymi na tym samym wysokim poziomie, co produkty

uvex świadczy wszechstronne profesjonalne usługi, przeprowadza oceny ryzyka i zapewnia  
indywidualne środki ochronne. Organizacja jest w stanie dostosować swoją ofertę  
do określonych wymagań każdej firmy.

Kompetencje technologiczne Innowacja „Made in Germany”

Asortyment uvex indywidualnych środków ochrony 
osobistej obejmujący ochronę wzroku, słuchu i stóp 
zapewnia wyjątkową jakość oraz gwarantuje 
zastosowanie najnowszych technologii. Innowacje uvex 
niezmiennie wyznaczają nowe standardy w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Korekcyjne okulary ochronne uvex cechują się 
wyjątkowym komfortem użytkowania, stylowym 
designem oraz wyszukaną funkcjonalnością

  Ochrona słuchu uvex została dopasowana do kształtu 
kanału ucha, zapewniając optymalną ochronę i komfort

  Obuwie ochronne uvex zapewnia skuteczne 
rozwiązanie dla osób z problemami medycznymi, takimi 
jak obniżony łuk stopy czy płaskostopie 

Kompetencje doradcze Wiedza profesjonalna

Indywidualne środki ochrony osobistej wymagają 
uzyskania fachowych porad w celu zagwarantowania 
właściwych rozwiązań i dopasowania. Z tego to powodu 
korekcja przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych 
profesjonalistów, takich jak optycy, akustycy oraz 
obuwnicy ortopedyczni.

Jeżeli istnieje taka konieczność, uvex przeprowadza 
seminaria dla fachowców (np. lekarzy lub pielęgniarek 
zakładowych) z zakresu wiedzy na temat korekcji 
środków ochrony osobistej.

  Indywidualne środki ochrony osobistej dla każdego 
pracownika

  Certyfikowane produkty dają pewność prawną
  Korekcje przeprowadzane przez wykwalifikowanych 
specjalistów
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Kompetencje w zakresie usług Dostosowanie do wymagań klienta

Dostosowanie do wymagań klienta obejmuje nie tylko 
nasze produkty, lecz także daje możliwość zorganizowa�zorganizowa�
nia wizytacji naszych ekspertów w firmie klienta w celu 
zapewnienia maksymalnej skuteczności. Godziny wizyt są 
zawsze ustalane indywidualnie: wcześnie rano, wieczorem 
lub nawet w nocy – to żaden problem.

  Dostosowanie produktu na miejscu do wymagań klienta
  Sieć serwisowa naszych ekspertów na terenie całych 
Niemiec

  Wykwalifikowani eksperci wewnętrzni
  Elastyczne rozwiązania profesjonalne dostosowane 
do konkretnych indywidualnych potrzeb klienta

Odpowiedzialność społeczna Gwarancja zrównoważonego rozwoju

Firma uvex traktuje swoje społeczne zobowiązania 
bardzo poważnie, nadając ochronie środowiska oraz 
społeczności znaczenie priorytetowe.

 Koncepcja zrównoważonej produkcji
  Unikanie chemikaliów o wartościach przekraczających 
wartości wymagane REACH (lista zakazanych 
substancji niebezpiecznych uvex o limitach surowszych 
niż REACH)

  Standard społeczny uvex dla wszystkich zakładów 
produkcyjnych

  Odpowiedzialność społeczna (np. Fundacja Rainera 
Wintera, Vision for the World)

Nasza rozbudowana sieć wykwalifikowanych specjalistów 
z zakresu optyki, akustyki oraz ortopedii zapewnia dostępność 
najwyższej klasy pomocy w obszarze działalności klientów.
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Wirtualny partner w zakresie korekcyjnych okularów ochronnych

uvex RX App

Optymalny dobór produktów 
– wygodnie za pomocą iPada

Jakie korzyści dają różne typy soczewek oraz powłok 
w innowacyjnych korekcyjnych okularach ochronnych 
uvex? Znajdź optymalny produkt spełniający Twoje 
wymagania w sposób szybki i łatwy za pomocą prak�
tycznej aplikacji uvex RX.

Za pomocą klawisza możesz na przykład przetesto�
wać oddziaływanie różnych filtrów na właściwości 
optyczne okularów. Aplikacja zawiera filmy video 
przedstawiające testy uderzeniowe określające stabil�
ność soczewek. W celu uzyskania informacji szczegó�
łowych, istnieje możliwość pobrania kompleksowych 
broszur informacyjnych na temat produktu.

Zakres informacji
Które korekcyjne okulary ochronne 
najlepiej spełniają Twoje wymagania? 
Aplikacja RX oferuje kompleksowe 
informacje, począwszy od specyfikacji 
produktów innowacyjnych aż po filmy 
video z testów uderzeniowych.

Realistyczna perspektywa
Aplikacja RX zapewnia
realistyczne doświadczenie
widzenia dzięki soczewkom
progresywnym.

Zobacz wszystko
Aplikacja uvex RX 
ułatwia wybór produktu.



Korekcyjne
okulary ochronne
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Perfekcyjny obraz w każdej sytuacji
Gogle uvex RX: pierwsze gogle o szerokim polu 

widzenia, do których można zamontować bezpośrednio 

soczewki korekcyjne. W przeciwieństwie do rozwiązań 

standardowych obejmujących okulary zakładane na 

okulary lub nakładki korekcyjne, nasze gogle zapewniają 

możliwie najlepszą jakość optyczną bez żadnych 

aberracji.

Szczególnie dobry poziom światła widzianego przez 

gogle uzyskuje się dzięki wysokiemu współczynnikowi 

transmisji, który zapewnia widzenie bez zmęczenia 

oczu, nawet w przypadku długotrwałego użytkowania. 

Ergonomiczna budowa perfekcyjnie dostosowuje się do 

konturów twarzy użytkownika, zapewniając osobom 

noszącym okulary korekcyjne idealny obraz w miejscu 

pracy oraz komfort ich noszenia.

Bezpośrednie soczewki korekcyjne
Korekcyjne soczewki ochronne wprowadzane 
są bezpośrednio do oprawy gogli zgodnie 
z indywidualną mocą korekcyjną.

gogle uvex RX

gogle 
z nakładką 
korekcyjnąW
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Widoczna poprawa
Pomiary spektofotometrem wykazały, iż współ�
czynnik przejścia światła gogli uvex RX jest do 
18% wyższy niż w przypadku gogli ochronnych 
z nakładkami korekcyjnymi lub okularów zakłada�
nych na okulary. Wyższy poziom przechodzenia 
światła minimalizuje wysiłek mięśni oka. Właści�
wość ta jest ulepszona dzięki dodatkowej powło�
ce antyrefleksyjnej na soczewkach korekcyjnych.

+ 18 %

Nowa definicja wykonania

Wyższy poziom 
ochrony 
i wyposażenia 

uvex i-performance
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Gogle uvex RX

Elastyczny zatrzask na opasce na głowę
Elastyczny zatrzask na opasce na głowę 
umożliwia regulację gogli do różnych kształtów 
twarzy. Komfortowa tkanina, z której opaska na 
głowę została wykonana, utrzymuje gogle RX 
bezpiecznie na swoim miejscu.

Bez straty światła, bez aberracji optycznych
Gogle uvex RX posiadają oprawę, do której 
możliwe jest bezpośrednie zamocowanie 
soczewek korekcyjnych. W wyniku powyższego 
światło jest łamane tylko przez jedno medium, 
co zapewnia tę samą jakość optyczną, tak jak 
w przypadku normalnych okularów ochronnych.

System produktu uvex i�performance

wspiera naturalne ruchy ciała człowieka,

redukując nacisk i naprężenie, podnosząc

jednocześnie komfort użytkowania.

Biorąc pod uwagę najnowsze badania fizjolo�

giczne i technologie, nasze produkty podlegają 

nieustannemu procesowi doskonalenia, zapew�

niając tym samym maksimum wydajności 

i wymierne korzyści z użytkowania produktu.
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Korekcyjne okulary ochronne 
Kolekcja podstawowa oprawek plastikowych

uvex 9137 ceramic
•	Oprawki Kevlar w stylu 

Panto z metalowymi 
zausznikami

•	Mostek o anatomicznym 
kształcie

•	Przezroczyste osłony 
boczne mocowane na 
śrubach

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją

Art. nr 9137.240
Nr ref. 9137 240 49/20
Soczewki 49 mm 
Nosek szerokość 20 mm 
Kolor burgundowy 

Art. nr 9137.260
Nr ref. 9137 260 49/20
Soczewki 49 mm 
Nosek szerokość 20 mm 
Kolor niebieski kobalt

Art. nr 9137.290
Nr ref. 9137 290 49/20
Soczewki 49 mm 
Nosek szerokość 20 mm 
Kolor szary

uvex 5503

uvex 5504

•	Oprawki plastikowe 
z soczewkami w klasycznym 
kształcie

•	Mostek o anatomicznym 
kształcie

•	Przezroczystyne osłony 
boczne 

•	Ochrona oczu wbudowana 
w osłony boczne

•	Oprawki plastikowe 
z owalnymi soczewkami

•	Mostek o anatomicznym 
kształcie

•	Przezroczystyne osłony 
boczne

•	Ochrona oczu wbudowana 
w osłony boczne

Art. nr 6109.202
Nr ref. 5503 2000 54/17
Soczewki 54 mm 
Nosek szerokość 17 mm 
Kolor biały 

Art. nr 6109.203
Nr ref. 5503 1300 54/17
Soczewki 54 mm 
Nosek szerokość 17 mm 
Kolor antracytowy 

Stylowe zauszniki metalowe 
Art. nr 6109.204
Nr ref. 5503 7415 54/17
Soczewki 54 mm 
Nosek szerokość 17 mm 
Kolor antracytowy 
Metalowe zauszniki z zawiasami sprężynowymi

Art. nr 6109.205
Nr ref. 5504 2000 55/20
Soczewki 55 mm 
Nosek szerokość 20 mm 
Kolor biały 

Art. nr 6109.206
Nr ref. 5504 1300 55/20
Soczewki 55 mm 
Nosek szerokość 20 mm 
Kolor antracytowy 

Stylowe zauszniki metalowe 
Art. nr 6109.207
Nr ref. 5504 1525 55/20
Soczewki 55 mm 
Nosek szerokość 20 mm 
Kolor szary/półprzezroczysty 
Metalowe zauszniki z zawiasami sprężynowymi
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Korekcyjne okulary ochronne
Kolekcja podstawowa oprawek plastikowych

uvex 5502 · 9134 meteor 
•	Ściśle dopasowane oprawki 

plastikowe
•	Mostek o anatomicznym 

kształcie
•	Osłony boczne oraz 

ochrona górnej krawędzi 
oczu wbudowane w 
oprawkę

•	Kształt oprawek zapewnia 
ochronę przed cząstkami 
unoszącymi się do góry

•	Czterostopniowa regulacja 
zauszników

•	Regulowane końcówki 
zauszników Softform

Art. nr 9134.290
Nr ref. 9134 290 56/15
Soczewki 56 mm 
Nosek szerokość 15 mm 
Kolor szary

Art. nr 6108.202
Nr ref. 5502 3525 56/15
Soczewki 56 mm 
Nosek szerokość 15 mm 
Kolor jasnoniebieski
 

uvex 5506
•	Komfortowa oprawka 

plastikowa
•	Mostek o anatomicznym 

kształcie
•	Osłony boczne oraz ochro�ochro�

na górnej krawędzi oczu 
wbudowane w oprawkę

Art. nr 6109.210
Nr ref. 5506 1725 56/18
Soczewki 56 mm 
Nosek szerokość 18 mm 
Kolor jasnoszary półprzezroczysty
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Korekcyjne okulary ochronne 
Kolekcja podstawowa oprawek plastikowych
uvex RX 5505 family

uvex 5505
Niezrównany komfort użytko�
wania uzyskany dzięki prostej 
i lekkiej oprawce plastikowej.
Osłony boczne oraz ochrona 
górnej krawędzi oczu wbudo�
wane w oprawkę zapewniają 
wyjątkowo szczelne dopaso�
wanie. Indywidualnie regulo�
wana długość oraz kąt pochy�
lenia zauszników uzupełniają 
koncepcję komfortowej 
oprawki.
 
•	Ściśle dopasowane oprawki 

plastikowe
•	Mostek o anatomicznym 

kształcie
•	Osłony boczne oraz ochrona 

górnej krawędzi oczu wbu�
dowane w oprawkę

•	Kształt oprawek zapewnia 
ochronę przed cząstkami 
unoszącymi się do góry

•	Indywidualnie regulowana 
długość oraz kąt pochylenia 
zauszników

•	Regulowane końcówki za�
uszników Softform

Odbicie światła od oprawki 
zostało zredukowane w mo�
delu uvex za pomocą matowej 
powierzchni

Art. nr 6109.208
Nr ref. 5505 2900 55/19
Soczewki 55 mm 
Nosek szerokość 19 mm 
Kolor przezroczysty

Art. nr 6109.209
Nr ref. 5505 2900 57/19
Soczewki 57 mm 
Nosek szerokość 19 mm 
Kolor przezroczysty

Art. nr 6109.214
Nr ref. 5505 2126 55/19
Soczewki 55 mm 
Nosek szerokość 19 mm 
Kolor kryształowy, matowy

Art. nr 6109.215
Nr ref. 5505 2126 57/19
Soczewki 57 mm 
Nosek szerokość 19 mm 
Kolor kryształowy, matowy

uvex 5505 plan PC SAR – okulary z zerową korekcją 
Użytkownicy, którzy nie wy�
magają okularów korekcyj�
nych mogą korzystać z tych 
okularów.
Oprawka z szybkami wyko�
nanymi z poliwęglanu. Szybki 
niekorekcyjne posiadają po�
włokę antyrefleksyjną, która 
zapewnia maksymalną reduk�
cję odbić.

Art. nr 6108.208
Nr ref. 5505 9020 55/19
Soczewki 55 mm 
Nosek szerokość 19 mm 
Kolor kryształowy, matowy
Konfiguracja  szybki z poliwęglanu
 HC, SAR

Art. nr 6108.209
Nr ref. 5505 9020 57/19
Soczewki 57 mm 
Nosek szerokość 19 mm 
Kolor kryształowy, matowy
Konfiguracja  szybki z poliwęglanu
 HC, SAR
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Korekcyjne okulary ochronne
Modele specjalne · uvex RX 5505

uvex RX 5505 seal
Oprawki add�on są szczególnie 
zalecane dla prac przy pyle 
powstającym przy szlifowaniu lub 
podczas przenoszenia cieczy. 
Komfortową oprawkę można 
w łatwy sposób zamocować za 
pomocą kliknięcia. W połączeniu 
z uszczelką, te okulary ochronne 
zapewniają maksymalną ochronę 
i wykazują zgodność z pkt. 7.2.4. 
„Ochrona przed kroplami 
i rozbryzgami cieczy” normy 
EN 166. Uszczelka została 
oznaczona numerem „3”. Istnieje 
możliwość zakupu uszczelki 
niezależnie od oprawki. Zaleca 
się przechowywanie asortymentu 
na stanie w celu zapewnienia 
każdego rozmiaru dla 
pracowników.

Art. nr 6118.000
Nr ref. 5505 seal 55/19
Rozmiar  55/19 
Kolor czarny
 Możliwość łączenia z
Art. nr 6109.208
Art. nr 6109.214

Art. nr 6118.001
Nr ref. 5505 seal 57/19
Rozmiar 57/19 
Kolor czarny
 Możliwość łączenia z
Art. nr 6109.209
Art. nr 6109.215

uvex RX 5505 flip-up
•	Plastikowa oprawka 

szczelnie dopasowana
•	Kształt anatomiczny noska
•	Ochraniacze boczne oraz 

osłona łuku brwiowego 
wbudowane w oprawę

•	Oprawa oraz osłony boczne 
w pełnym kolorze

•	Szybki spawalnicze typu 
flip�up zapewniają poziom 5 
certyfikowanej ochrony 
spawalniczej

•	Nowa technologia filtra 
z szarymi szybkami 
zapewnia niezawodną 
ochronę przed promienio�promienio�
waniem UV oraz podczer� UV oraz podczer�podczer�
wonym, a także doskonałą 
rozpoznawalność kolorów

Art. nr 6109.218
Nr ref. 5505 9905 55/19
Soczewki 55 mm
Nosek szerokość 19 mm 
Kolor czarny/zielony

Klapka
Szybki PC szare, osłona spawalnicza 5
 uvex infradur PLUS
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Korekcyjne okulary ochronne 
Podstawowa kolekcja oprawek metalowych

uvex 9253 silverstar
•	Oprawka metalowa 

o cieńszym profilu
•	Regulowany mostek 

o anatomicznym kształcie
•	Przezroczyste osłony 

boczne mocowane na 
śrubach

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją

Art. nr 9253.001
Nr ref. 9253 001 50/20
Soczewki 50 mm 
Nosek szerokość 20 mm
Kolor srebrny

uvex 9254 greystar
•	Oprawka metalowa 

o klasycznej budowie
•	Regulowany mostek 

o anatomicznym kształcie
•	Przezroczyste osłony 

boczne mocowane na 
śrubach

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją 

Art. nr 9254.001
Nr ref. 9254 001 50/20
Soczewki 50 mm
Nosek szerokość 20 mm 
Kolor spiżowy matowy

Art. nr 9254.002
Nr ref. 9254 002 52/20
Soczewki 52 mm
Nosek szerokość 20 mm 
Kolor spiżowy matowy

uvex 9154 starlet
•	Oprawki metalowe 

z owalnymi soczewkami
•	Regulowany mostek 

o anatomicznym kształcie
•	Przezroczyste osłony 

boczne mocowane na 
śrubach

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją 

Art. nr 9154.490
Nr ref. 9154 490 47/20
Soczewki 47 mm
Nosek szerokość 20 mm 
Kolor złoty antyczny

Art. nr 9154.491
Nr ref. 9154 491 49/20
Soczewki 49 mm
Nosek szerokość 20 mm 
Kolor złoty antyczny

uvex 9155 mercury
•	Cienka oprawka metalowa
•	Regulowany mostek 

o anatomicznym kształcie
•	Przezroczyste osłony 

boczne mocowane na 
śrubach

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją

Art. nr 9155.460
Nr ref. 9155 460 54/19
Soczewki 54 mm
Nosek szerokość 19 mm 
Kolor stalowy niebieski

Art. nr 9155.461
Nr ref. 9155 461 56/19
Soczewki 56 mm
Nosek szerokość 19 mm 
Kolor stalowy niebieski
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Korekcyjne okulary ochronne
Kolekcja podstawowa oprawek metalowych

uvex 5102 · 9256 pilot
•	Modna ramka metalowa 

w stylu lotniczym
•	Regulowany mostek 

o anatomicznym kształcie
•	Przezroczyste osłony 

boczne mocowane na 
śrubach

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją

Art. nr 6109.100 
Nr ref. 5102 1400 51/20
Soczewki 51 mm 
Nosek szerokość 20 mm 
Kolor spiżowy matowy

Art. nr 9256.001 
Nr ref. 9256 001 53/20
Soczewki 53 mm 
Nosek szerokość 20 mm 
Kolor spiżowy matowy

Art. nr 6109.104 
Nr ref. 5103 1400 53/17
Soczewki 53 mm 
Nosek szerokość 17 mm 
Kolor spiżowy matowy

Art. nr 6109.105 
Nr ref. 5103 1400 55/17
Soczewki 55 mm 
Nosek szerokość 17 mm 
Kolor spiżowy matowy

uvex 5101
•	Klasyczna oprawka metalo�metalo�

wa z podwójnym noskiem
•	Kształt anatomiczny, 

regulowane części miękkie 
noska

•	Osłony boczne wykonane 
z siatki drucianej zapewniają 
dobrą cyrkulację powietrza

•	Zauszniki z zawiasami 
sprężynowymi

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją

Art. nr 6109.102
Nr ref. 5101 1018 54/17
Soczewki 54 mm 
Nosek szerokość 17 mm 
Kolor czarny/srebrny

Art. nr 6109.103
Nr ref. 5101 1018 56/17
Soczewki 56 mm 
Nosek szerokość 17 mm 
Kolor czarny/srebrny

uvex F 300
•	Obszerna oprawka metalo�metalo�

wa z podwójnym noskiem
•	Kształt anatomiczny, 

regulowane części miękkie 
noska

•	Przezroczyste osłony 
boczne mocowane na 
śrubach

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją

Art. nr 9259.300 
Nr ref. 9259 300 56/21
Soczewki 56 mm 
Nosek szerokość 21 mm 
Kolor złoty/brązowy

uvex 5103
•	Klasyczna oprawka metalo�metalo�

wa z podwójnym noskiem
•	Kształt anatomiczny, 

regulowane części miękkie 
noska

•	Przezroczyste osłony 
boczne mocowane na 
śrubach

•	Najwyższa odporność na 
uderzenia mechaniczne „F” 
(45 m/s)

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją
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Oprawki tytanowe

uvex RX ti

Tytan to wysokiej jakości materiał stosowany 
w przemyśle aeronautycznym i medycznym. 
Tytan stosowany jest w oprawach od roku 1983. 

Tytan jest odporny na korozję i nie wywołuje reakcji 
alergicznych. Dzięki gęstości 4,5 g/cm³ tytan jest 
praktycznie o połowę lżejszy niż stal nierdzewna.

Wysoka stabilność

Niska waga

Właściwości antyalergiczne

Odpowiednie do formowania na zimno

Zapewnia doskonały komfort użytkowania
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Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX ti

uvex RX ti 9248
•	Cienka oprawa tytanowa
•	Mostek wykonany z lekkie�

go, hypoalergicznego czy�
stego tytanu

•	Elastyczne zauszniki wyko�
nane z beta tytanu

•	Regulowany mostek o ana�
tomicznym kształcie

•	Przezroczyste osłony bocz�
ne mocowane na śrubach

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją

Art. nr 6109.400 
Nr ref. 5900 1600 49/20
Soczewki 49 mm 
Nosek szerokość  20 mm 
Kolor tytanowy niebieski

Art. nr 9248.001 
Nr ref. 9248 001 52/19
Soczewki 52 mm 
Nosek szerokość  19 mm 
Kolor tytanowy niebieski

uvex RX ti 5900

uvex RX ti 5901

•	Oprawki tytanowe 
z owalnymi soczewkami

•	Lekkie, hypoalergiczne, 
odporne na korozję

•	Kształt anatomiczny, 
regulowane części miękkie 
noska

•	Przezroczyste osłony 
boczne mocowane na 
śrubach

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją

•	Oprawka tytanowa 
o klasycznej budowie

•	Lekkie, hypoalergiczne, 
odporne na korozję

•	Kształt anatomiczny, 
regulowane części miękkie 
noska

•	Przezroczyste osłony 
boczne mocowane na 
śrubach

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją

Art. nr 6109.401 
Nr ref. 5901 1600 50/20
Soczewki 50 mm 
Nosek szerokość  20 mm 
Kolor tytanowy niebieski
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Bezramkowe korekcyjne okulary ochronne

uvex RX gravity zero

Okulary bezramkowe są zjawiskiem niezwykle 
powszechnym w domenie prywatnej, w której 
wyróżniają się lekkością oraz nieograniczonym polem 
widzenia. Kolekcja uvex RX gravity zero została opra�
cowana z uwzględnieniem tych właściwości.

Dzięki specjalnej konstrukcji i zastosowania wysokiej 
jakości materiałów na oprawki i soczewki odnieśliśmy 
sukces w kreowaniu okularów bezramkowych, które 
spełniają normy przemysłowej ochrony oczu.

Kolekcja uvex RX gravity zero robi wrażenie swoją 
lekkością, nieograniczonym polem widzenia oraz 
wysoką wytrzymałością mechaniczną.

Bezpieczny obraz bez wysiłku 

Bezramkowe korekcyjne okulary
ochronne uvex RX gravity zero to
więcej niż tylko bezpieczeństwo.

Seria obrazów pokazuje przebieg testu okularów uvex RX gravity zero 7101 na uderzenia
zgodnie z normą EN 166 (kulka stalowa o średnicy 6 mm, prędkość uderzenia 45 m/sek.)

Film w zwolnionym tempie przedstawiający korekcyjne okulary ochronne na stronie uvex-safety.de

Porównanie materiałów na soczewki 
Rekomendujemy zastosowanie soczewek Trivex dla bezramkowych korekcyjnych okularów ochronnych. 
Trivex cechuje się nie tylko wysoką wytrzymałością mechaniczną, lecz także wyjątkową lekkością 
i odpornością na chemikalia oraz doskonałą jakością optyczną.

Materiał Określona waga
g/cm³

Klasa 
optyczna

Wytrzymałość 
mechaniczna 

Odporność
chemiczna

Przydatność stosowania 
w okularach bezramkowych

Trivex 1,1 1 F +++ +++

Polycarbonate 1,2 1 F + (+)

Plastik o wysokiej 
refrakcyjności HI 1,6/HI 1,67 1,33/1,4 1 S ++ ++

CR�39, zmodyfikowane 1,3 1 S ++ nieprzydatne

Szkło hartowane 2,5 1 S +++ nieprzydatne

W celu uzyskania dalszych 
informacji, należy zainstalować 

QR Code Reader i sfotografować 
kod za pomocą smartfona.
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Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX gravity zero

uvex RX gravity zero 7101

uvex RX gravity zero 7103

uvex RX gravity zero 7102

uvex RX gravity zero 7104

•	Bezramkowe ochronne  
okulary korekcyjne

•	Modne soczewki w stylu
•	lotniczym
•	Kształt anatomiczny, regulo�

wane części miękkie noska
•	Przezroczyste osłony bocz�

ne mocowane na śrubach
•	Zauszniki z zawiasami sprę�

żynowymi
•	Końcówki zauszników TPE 

z łatwą regulacją

•	Bezramkowe ochronne  
okulary korekcyjne

•	Małe soczewki o kształcie 
owalnym

•	Kształt anatomiczny, regulo�
wane części miękkie noska

•	Przezroczyste osłony bocz�
ne mocowane na śrubach

•	Zauszniki z zawiasami sprę�
żynowymi

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją

•	Bezramkowe ochronne  
okulary korekcyjne

•	Klasyczne soczewki w stylu 
Panto

•	Kształt anatomiczny, regulo�
wane części miękkie noska

•	Przezroczyste osłony bocz�
ne mocowane na śrubach

•	Zauszniki z zawiasami sprę�
żynowymi

•	Końcówki zauszników TPE 
z łatwą regulacją

•	Bezramkowe ochronne 
korekcyjne okulary

•	Cienkie soczewki
•	Kształt anatomiczny, regulo�

wane części miękkie noska
•	Przezroczyste osłony bocz�

ne mocowane na śrubach
•	Zauszniki z zawiasami sprę�

żynowymi
•	Końcówki zauszników TPE 

z łatwą regulacją

Art. nr 6109.300
Nr ref. 7101 1300 53/20
Soczewki  53 mm
Nosek szerokość 20 mm
Kolor antracytowy
 

Art. nr 6109.302
Nr ref. 7103 1900 47/17
Soczewki  47 mm
Nosek szerokość 17 mm
Kolor srebrny matowy
 

Art. nr 6109.301
Nr ref. 7102 1300 53/17
Soczewki  53 mm
Nosek szerokość 17 mm
Kolor antracytowy
 

Art. nr 6109.303
Nr ref. 7104 1600 49/17
Soczewki  49 mm
Nosek szerokość 17 mm
Kolor tytanowy
 

Korekcja ograniczona do + 4,0 resp. – 6,0 dpt. przy wartości maksymal-
nej, cyl. 4,0 dpt. Niedostępne ze szkłem utwardzanym lub CR 39.
W przypadku tego modelu zaleca się soczewki Trivex.

Korekcja ograniczona do + 4,0 resp. – 6,0 dpt. przy wartości maksymal-
nej, cyl. 4,0 dpt. Niedostępne ze szkłem utwardzanym lub CR 39.
W przypadku tego modelu zaleca się soczewki Trivex.

Korekcja ograniczona do + 4,0 resp. – 6,0 dpt. przy wartości maksymal-
nej, cyl. 4,0 dpt. Niedostępne ze szkłem utwardzanym lub CR 39.
W przypadku tego modelu zaleca się soczewki Trivex.

Korekcja ograniczona do + 4,0 resp. – 6,0 dpt. przy wartości maksymal-
nej, cyl. 4,0 dpt. Niedostępne ze szkłem utwardzanym lub CR 39.
W przypadku tego modelu zaleca się soczewki Trivex.
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Korekcyjne okulary ochronne 
Styl życia w pracy

Sportowy design i atrakcyjna kombinacja kolorów spra�spra�
wiają, że atmosfera pracy staje się przyjemniejsza.

Wszystkie funkcje ochronne zostały wbudowane 
w oprawkę, powodując, że oddzielna osłona boczna nie 
jest konieczna w przeciwieństwie do konwencjonalnych 
okularów ochronnych. 
Maksimum ochrony zapewniają szerokie zauszniki, 
specjalny kształt soczewek (uvex anatomic sport) oraz 
zastosowanie najwyższej jakości materiałów.

Soczewki uvex anatomic sport lens 

Wyraźniejsza krzywizna oprawek uvex RX sp umiejscawia soczewki przed oczami pod odpowiednim kątem.
Aby uniknąć pojawianie się defektów wizualnych, stosujemy wyłącznie specjalne soczewki uvex anatomic sport. 

W większości przypadków korekcja obliczona 
dla soczewek uvex anatomic sport będzie się 
różniła od korekcji oryginalnej.
W związku z tym nie należy stosować korekcji 
okularów ochronnych uvex RX sp w przypadku 
prywatnych okularów. Należy poinformować 
o tym swojego optyka.

Korekcja dla okularów ochronnych uvex RX sp 
została ograniczona do +/–5,0 dpt. przy 
wartości maksymalnej, cyl. 2,0 dpt.
Okulary uvex RX sp nie są dostępne w opcji 
ze szkłem utwardzonym.

Konwencjonalne 
okulary korekcyjne: 
płaszczyzny prawej i lewej 
soczewki są zgodne.

Okulary z wyraźniejszą 
krzywizną soczewek:
płaszczyzny prawej i lewej 
soczewki są przechylone 
w każdą ze stron.

uvex RX sp 5507
•	Plastikowa oprawka w stylu 

sportowym
•	Miękki mostek o anatomicz�

nym kształcie
•	Osłony boczne oraz ochrona 

górnej krawędzi oczu 
wbudowane w oprawkę

•	Zauszniki oraz końcówki 
zauszników soft�grip 
zapewniają bezpieczne 
dopasowanie

Art. nr 6109.211
Nr ref. 5507 5520 59/18
Soczewki  59 mm
Nosek szerokość 18 mm
Kolor limonkowy/biały
 
Art. nr 6109.212
Nr ref. 5507 7820 59/18
Soczewki  59 mm
Nosek szerokość 18 mm
Kolor limonkowy/biały
 

Korekcja ograniczona do +/– 5,0 dpt. przy wartości maksymalnej, cyl. 2,0 dpt. 
Specjalne anatomiczne soczewki sportowe są obowiązkowe.
Niedostępne ze szkłem hartowanym. Soczewki dwuogniskowe niedostępne!
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Korekcyjne okulary ochronne
uvex RX sp

Art. nr 9229.191
Nr ref. 9229 191 56/19
Soczewki 56 mm 
Nosek szerokość 19 mm 
Kolor szary

Art. nr 9229.190
Nr ref. 9229 190 56/21
Soczewki 56 mm 
Nosek szerokość 21 mm
Kolor szary

Art. nr 6108.203
Nr ref. 5509 2000 56/19
Soczewki 56 mm 
Nosek szerokość 19 mm 
Kolor biały

Art. nr 6108.204
Nr ref. 5509 2000 56/21
Soczewki 56 mm 
Nosek szerokość 21 mm 
Kolor biały

Art. nr 6108.205
Nr ref. 5509 3080 56/19
Soczewki 56 mm 
Nosek szerokość 19 mm 
Kolor metaliczny ciemno�niebieski

Art. nr 6108.206
Nr ref. 5509 3080 56/21
Soczewki 56 mm 
Nosek szerokość 21 mm 
Kolor metaliczny ciemno�niebieski

uvex RX sp 5509 · uvex RX sp 9229  
•	Plastikowa oprawka w stylu 

sportowym
•	Miękki mostek o anatomicz�anatomicz�

nym kształcie
•	Osłony boczne oraz ochro�ochro�

na górnej krawędzi oczu 
wbudowane w oprawkę

•	Kształt oprawek zapewnia 
ochronę przed cząstkami 
unoszącymi się do góry

•	Cienkie i anatomiczne 
soczewki

•	Łatwa regulacja komforto�komforto�
wych końcówek zauszników 
Softform

uvex RX sp 5508
•	Plastikowa oprawka w stylu 

sportowym
•	Miękki mostek o anatomicz�

nym kształcie
•	Funkcje ochronne zostały 

wbudowane w oprawkę
•	Obszerne anatomiczne so�

czewki
•	Modne zawijane zauszniki 

z miękkimi komponentami, 
zapewniające komfortowe 
i bezpieczne dopasowanie

Art. nr 6109.213
Nr ref. 5508 1378 62/16
Soczewki  62 mm
Nosek szerokość 16 mm
Kolor antracytowy/limonkowy
 

Korekcja ograniczona do +/– 5,0 dpt. przy wartości maksymalnej, cyl. 2,0 dpt. 
Specjalne anatomiczne soczewki sportowe są obowiązkowe. Niedostępne 
w opcji ze szkłem utwardzonym. Soczewki dwuogniskowe niedostępne!

Korekcja ograniczona do
+/– 5,0 dpt. przy wartości mak-
symalnej, cyl. 2,0 dpt. 
Specjalne anatomiczne soczew-
ki sportowe są obowiązkowe. 
Niedostępne w opcji ze szkłem 
utwardzonym. Soczewki dwu-
ogniskowe niedostępne!

uvex RX sp 5510
•	Oprawka plastikowa w stylu 

sportowym
•	Kształt anatomiczny części
•	miękkich noska
•	Funkcje ochronne zostały 

wbudowane w oprawkę
•	Część skroniowa zauszników 

w stylu sportowym, połącze�
nie miękkich i twardych kom�
ponentów zapewnia większy 
komfort i bezuciskowe dopa�
sowanie

•	Krzywizna anatomiczna so�
czewki

Art. nr 6109.216
Nr ref. 5510 1217 62/17
Soczewki 62 mm 
Nosek szerokość 17 mm 
Kolor czarny matowy/jasnoszary

Art. nr 6109.217
Nr ref. 5510 1248 62/17
Soczewki 62 mm 
Nosek szerokość 17 mm 
Kolor czarny matowy/pomarańczowy

Korekcja ograniczona do +/– 5,0 dpt. przy wartości maksymalnej, cyl. 2,0 dpt. 
Specjalne anatomiczne soczewki sportowe są obowiązkowe. Niedostępne 
w opcji ze szkłem utwardzonym. Soczewki dwuogniskowe niedostępne!
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Gogle uvex RX
Pierwsze gogle o szerokim polu widzenia  
z bezpośrednio mocowanymi soczewkami korekcyjnymi

Bezpośrednie soczewki korekcyjne zapewniają 
perfekcyjny obraz w każdej sytuacji

Gogle uvex RX: pierwsze gogle o szerokim polu widzenia, do których można zamonto�
wać bezpośrednio soczewki korekcyjne. W przeciwieństwie do rozwiązań standardo�
wych obejmujących okulary zakładane na okulary lub nakładki korekcyjne, nasze gogle 
zapewniają możliwie najlepszą jakość optyczną bez aberracji lub dodatkowej straty 
światła. Gogle uvex RX można nosić przez dłuższy czas z zachowaniem komfortu.

Elastyczny zatrzask  
na opasce na głowę
Elastyczny zatrzask na  
opasce na głowę umożliwia 
regulację gogli do różnych 
kształtów twarzy. 

Bezpośrednie soczewki 
korekcyjne
Korekcyjne soczewki 
ochronne wprowadzane są 
bezpośrednio do oprawy gogli 
zgodnie z indywidualną mocą 
korekcyjną.

Higiena
Elastyczna oprawka TPU 
z możliwością łatwego 
czyszczenia. Gogle te można 
utrzymać w czystości nawet 
w przypadku dużego obciąże-obciąże-
nia fizycznego i w warunkach 
ekstremalnych.

Zaawansowana 
wentylacja
Bezpośrednie i pośrednie 
otwory wentylacyjne 
zapewniają optymalną 
ochronę oraz doskonałą 
wentylację dla komfortu 
strefy oczu.
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gogle uvex RX
gogle z nakładką

korekcyjną
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Bez straty światła, bez aberracji optycznych
Gogle uvex RX posiadają oprawę, do której możliwe jest bezpośrednie 
zamocowanie soczewek korekcyjnych. W związku z tym światło jest łamane 
tylko przez jedno medium, co zapewnia tę samą jakość optyczną jak 
w przypadku normalnych okularów ochronnych.

Widocznie lepsze
Pomiary spektrofotometrem wykazały, 
iż współczynnik przechodzenia światła 
gogli uvex RX jest ok. 18% wyższy niż 
w przypadku gogli ochronnych z na�
kładkami korekcyjnymi 50 lub okula�
rów zakładanych na okulary. Wyższy 
poziom przechodzenia światła minima�
lizuje wysiłek mięśni oka. Właściwość 
ta jest ulepszona dzięki dodatkowej 
powłoce antyrefleksyjnej na soczew�
kach korekcyjnych.

Art. nr 6109.500
Nr ref. 9500
Soczewki  61 mm
Nosek szerokość 14 mm
Kolor jasnoszary/limonkowy
 

Razem z etui ochronnym  
na okulary z kieszenią na zwykłe okulary



W  =  1

W  =  166

W  1  F  CE

W  F  166  CE
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Korekcyjne okulary ochronne 
Certyfikaty i oznaczenia

Oprawki oraz soczewki korekcyjnych okularów ochronnych 
muszą posiadać trwałe oznaczenie EN 166, tak aby 
spełniały wymagania normy. Niezależne instytuty badawcze 
przeprowadzają proces certyfikacji w określonym czasie.

Oprawki i soczewki należy oznaczyć identyfikacją 
producenta oraz klasą wytrzymałości mechanicznej 
lub uderzeniowej okularów. Ponadto soczewki należy 
oznaczyć klasą jakości optycznej.

Metody testowania wytrzymałości mechanicznej różnią się 
w zależności od materiału na soczewki. Poniższe metody 
testowe zostały zdefiniowane w normie EN 168:

Zgodnie z normą, na oprawie oraz soczewkach widnieje 
kod oznaczenia producenta oraz wytrzymałość 
mechaniczna. Jeżeli poziom wytrzymałości mechanicznej 
oznaczony na soczewkach różni się od tego 
zamieszczonego na oprawie, wówczas dla całości produktu 
ochrony oczu zastosowanie ma wartość niższa 
wytrzymałości mechanicznej.

Nie ma możliwości zakupu oprawek bez soczewek 
z powodu wymogu oznaczenia. Nie należy wprowadzać 
żadnych modyfikacji w obrębie właściwości kompletnych 
okularów otrzymanych od uvex, ponieważ istnieje 
niebezpieczeństwo redukcji ich funkcji ochronnej.

Oznaczenie zgodne z EN 166

Oznakowanie soczewek

Oznaczenie  
producenta

Klasa 
optyczna

Wytrzymałość 
mechaniczna

S =  Podwyższona 
wytrzymałość 
na uderzenia

F =   Uderzenia 
z niską energią 
(45 m/s)

Oznakowanie oprawek

Oznaczenie  
producenta

Wytrzymałość 
mechaniczna

Odnośna 
norma EN

S =  Podwyższona 
wytrzymałość 
na uderzenia

F =  Uderzenia  
o niskiej energii  
(45 m/s)

        Symbol zgodności

               Wytrzymałość mechaniczna

         Klasa optyczna

Oznaczenie producenta

              Symbol zgodności

  Norma EN

        Wytrzymałość mechaniczna

Oznaczenie producenta

Podwyższona wytrzymałość

Badanie metodą spadającej kulki
Upuszczanie kulki stalowej (44 g) 
na soczewki/oprawkę z wysokości 1,30 m

Klasa oznaczenia: „S”

Odporność na uderzenia z niską energią

Wystrzelanie kulki stalowej (0,88 g) 
na soczewki/oprawkę
Prędkość uderzenia 45 m/s (162 km/h)

Klasa oznaczenia: „F”
„F” oznacza klasę najwyższej wytrzymałości mechanicznej, do której
para okularów może zostać przypisana zgodnie z EN 166.
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Korekcyjne okulary ochronne
Powłoka antyrefleksyjna · Zabarwienie

Powłoka antyrefleksyjna

Światło odbija się na każdej po�po�
wierzchni soczewki, co skutkuje 
niepożądaną stratą światła. Powłoki 
antyrefleksyjne redukują ten efekt, 
a w konsekwencji – stratę światła.

Powłoki antyrefleksyjne oparte na za�
sadzie przesunięcia oraz interferencji 
mają zastosowanie w soczewkach 
przy redukcji refleksów.

Ekstremalnie cienkie powłoki o wyso�wyso�
kiej precyzji mają zastosowanie 
w przypadku powierzchni soczewek 
w procesie parowania termicznego.

Korzyści redukcji refleksów:
•		Znacząco	wyższy	kontrast
•		Zwiększenie	lekkiego	�rzewo�nic�przewodnic�

twa soczewek
•	Ograniczenie	�yskomfortu	obrazu
•	Zwiększenie	klarowności	obrazu

Różne poziomy redukcji refleksów:

Normalna powłoka antyrefleksyjna:
•	Stan�ar�owa	re�ukcja	refleksów
•		Je�na	�ługość	fali	wi�ocznego	

spektrum światła zostaje 
wyeliminowana (interferencja)

Wielokrotna powłoka 
antyrefleksyjna:
•	Po�wójna	re�ukcja refleksów
•		Dwie	�ługości	fali	wi�ocznego	

spektrum światła zostają 
wyeliminowane (interferencja))

Superpowłoka antyrefleksyjna:
•	Maksymalna	re�ukcja	refleksów
•		Wiele	�ługości	fal	wi�ocznego	

spektrum światła zostaje 
wyeliminowanych (interferencja)

Variomatic (zmienne zabarwienie)

Powierzchnia soczewek została po�czewek została po�
wleczona substancją reagującą na 
promieniowanie UV.

Powierzchnia zmienia się podczas 
kontaktu ze światłem UV i soczewki 
przyciemniają się automatycznie.

W przypadku braku promieniowania 
UV, soczewki automatycznie wracają 
do początkowego zabarwienia.

Soczewki Variomatic o podstawowym 
zabarwieniu ok. 8 � 10% i w zależności 
od intensywności promieniowania UV 
oraz temperatury dostosowują zabar�zabar�
wienie do ok. 70%.

Soczewki Variomatic dostępne są 
dla korekcyjnych okularów ochron-ochron-
nych w opcji z poliwęglanu i Trivex.

Zabarwienie (niezmienne)

Istnieje możliwość wyprodukowania 
korekcyjnych okularów ochronnych 
oraz okularów do pracy przy monito�
rze z zabarwionymi soczewkami 
w celu zapewnienia ochrony przed 
odblaskiem, np. do pracy na zewnątrz.

Zabarwienie dostępne jest w kolorze 
szarym lub brązowym na poziomie 
absorpcji od 15% do 75%.

Soczewki zabarwione nie są dostęp-
ne w opcji ze szkłem utwardzonym.

Filtry z ochroną przeciwodblaskową 
z zabarwieniem >20% nie są odpo-
wiednie do użytkowania podczas 
zmroku czy w nocy.

powłoka

soczewki
powietrze
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Korekcyjne okulary ochronne 
Typy soczewek

Typ ogniska Wersja Parametr dla wycentrowania soczewek

Opis
Określona wysokość

Wymiar pudełka

Jednoogniskowe

–  Korekcja wady wzroku do dali,  
odległości pośredniej lub do bliży

–  Od ca. +/– 3,5 dpt. zaleca się budowę asferyczną Zaleca się stopień od +/� 3,0 dpt. 

Certyfikowany asortyment korekcyjny

Nahcomfort Standard/Nahcomfort Optima

–  Poszerzona przestrzeń do bliży oraz odległości 
pośredniej

–  Odpowiednie dla odległości roboczej od 40 cm do 
ok. 3 m

–  Środkowa część soczewek jest dostosowana do 
odległości roboczej od 60 do 80 cm

–  Dostępne są trzy wersje korekcji do czytania  
(dodatek)

–  W zależności od wieku użytkownika oraz odległości 
roboczej

Nahcomfort Typ A
– Degresja 0,75 dpt.
– Opcjonalny wiek ok. < 50 lat

min. 16 mm

Nahcomfort Typ B
– Degresja 1,25 dpt.
– Opcjonalny wiek ok. 50 �55 lat

min. 16 mm

Nahcomfort Typ C
– Degresja 1,75 dpt.
– Opcjonalny wiek ok. > 55 lat

min. 16 mm

Certyfikowany asortyment korekcyjny

Soczewki dwuogniskowe

–  Korekcja wady wzroku do dali oraz do czytania
– Widoczny segment do bliży
–  Stopniowa zmiana z dali do bliży na krawędzi 

segmentu
–  Natychmiastowa tolerancja, widoczna krawędź 

segmentu wspomaga orientację

C 28
– Szerokość segmentu: 28 mm, krzywizna

Certyfikowany asortyment korekcyjny

Zmiennoogniskowe

–  Korekcja wady wzroku do dali, odległości pośredniej 
lub do bliży

–  Stopniowa zmiana z dali do bliży 
(kanał progresji)

–  Niewidoczna strefa stopniowa koryguje 
odległość pośrednią

Zmiennoogniskowe Standard
–  Standardowy obszar do dali oraz do bliży
– Długi, wąski kanał progresji min. 22 mm

Zmiennoogniskowe Pro Work
– Obszerna przestrzeń do dali
– Szeroki kanał progresji
– Optymalna przestrzeń dla funkcji czytania

min. 19 mm

Zmiennoogniskowe Piccolo
–  Odpowiednie dla płaskich oprawek
– Obszerna przestrzeń do dali oraz do bliży
– Skrócony kanał progresji

min. 16 mm

Zmiennoogniskowe Top One
–  Niezwykle komfortowe, obszerne pole widzenia do dali 

oraz do bliży
– Szeroki kanał progresji dla dodatkowej wygody
– Minimalne rozmycie w widzeniu obwodowym

min. 18 mm

Zmiennoogniskowe Optima
–  Najnowsza generacja regulowanych soczewek 

multiogniskowych
– Szerokie pole widzenia dla każdej odległości
– Udoskonalona budowa
– Praktyczny brak rozmycia w widzeniu obwodowym

min. 16 mm

Certyfikowany asortyment korekcyjny

Materiał Materiał Dodatki, materiały opcjonalne

Plastik Szkło

CR 39 HI 1.6 HI 1.67 PC Trivex Szkło utwardzone Normal AR Multi AR Super AR Tint Variomatic

w tym powłoka
utwardzona

zalecana od
 +/– 4,0 dpt.

w tym powłoka 
utwardzona do�
stępna tylko z 

SET, zalecana od
 +/– 6,0 dpt.

w tym powłoka 
utwardzona

w tym powłoka 
utwardzona

wyłącznie
poliwęglan 
lub Trivex

+ 6,0 do – 8,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 4,0 dpt.

+ 6,0 do – 8,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 4,0 dpt.

+ 8,0 do – 12,0 dpt. 
przy wartości 

maks. cyl. 3,0 dpt.

+ 6,0 do – 8,0 dpt. 
przy wartości 

maks. cyl. 4,0 dpt.

+ 8,0 do – 10,0 dpt. 
przy wartości 

maks. cyl. 4,0 dpt.

+ 6,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks. cyl. 2,0 dpt.

+ 6,0 do – 8,0 dpt. 
przy wartości 

maks. cyl. 3,0 dpt.

Standard/  
Optima tylko Optima tylko Optima Standard/  

Optima tylko Standard

Standard/  
Optima tylko Optima tylko Optima Standard/  

Optima tylko Standard

Standard/  
Optima tylko Optima tylko Optima Standard/  

Optima tylko Standard

+ 4,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 2,0 dpt.

+ 4,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 2,0 dpt.

+ 4,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 2,0 dpt.

+ 4,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 2,0 dpt.

+ 4,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 2,0 dpt.

+ 6,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 4,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 8,0 do – 12,0 dpt. 
przy wartości maks., 

cyl. 3,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 6,0 do – 8,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 4,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 6,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 2,0 dpt.
Dodatek 3,0

tylko  
poliwęglan

tylko  
poliwęglan 
lub Trivex

tylko  
poliwęglan

tylko  
poliwęglan

tylko  
poliwęglan 
lub Trivex

+ 8,0 do – 10,0 dpt. 
przy wartości  

maks., cyl. 4,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 8,0 do – 10,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 4,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 8,0 do – 12,0 dpt. 
przy wartości  

maks., cyl. 4,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 6,0 do – 8,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 4,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 8,0 do – 10,0 dpt. 
przy wartości  

maks., cyl. 4,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 6,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 2,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 7,0 do – 8,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 3,0 dpt.
Dodatek 3,0
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Typ ogniska Wersja Parametr dla wycentrowania soczewek

Opis
Określona wysokość

Wymiar pudełka

Jednoogniskowe

–  Korekcja wady wzroku do dali,  
odległości pośredniej lub do bliży

–  Od ca. +/– 3,5 dpt. zaleca się budowę asferyczną Zaleca się stopień od +/� 3,0 dpt. 

Certyfikowany asortyment korekcyjny

Nahcomfort Standard/Nahcomfort Optima

–  Poszerzona przestrzeń do bliży oraz odległości 
pośredniej

–  Odpowiednie dla odległości roboczej od 40 cm do 
ok. 3 m

–  Środkowa część soczewek jest dostosowana do 
odległości roboczej od 60 do 80 cm

–  Dostępne są trzy wersje korekcji do czytania  
(dodatek)

–  W zależności od wieku użytkownika oraz odległości 
roboczej

Nahcomfort Typ A
– Degresja 0,75 dpt.
– Opcjonalny wiek ok. < 50 lat

min. 16 mm

Nahcomfort Typ B
– Degresja 1,25 dpt.
– Opcjonalny wiek ok. 50 �55 lat

min. 16 mm

Nahcomfort Typ C
– Degresja 1,75 dpt.
– Opcjonalny wiek ok. > 55 lat

min. 16 mm

Certyfikowany asortyment korekcyjny

Soczewki dwuogniskowe

–  Korekcja wady wzroku do dali oraz do czytania
– Widoczny segment do bliży
–  Stopniowa zmiana z dali do bliży na krawędzi 

segmentu
–  Natychmiastowa tolerancja, widoczna krawędź 

segmentu wspomaga orientację

C 28
– Szerokość segmentu: 28 mm, krzywizna

Certyfikowany asortyment korekcyjny

Zmiennoogniskowe

–  Korekcja wady wzroku do dali, odległości pośredniej 
lub do bliży

–  Stopniowa zmiana z dali do bliży 
(kanał progresji)

–  Niewidoczna strefa stopniowa koryguje 
odległość pośrednią

Zmiennoogniskowe Standard
–  Standardowy obszar do dali oraz do bliży
– Długi, wąski kanał progresji min. 22 mm

Zmiennoogniskowe Pro Work
– Obszerna przestrzeń do dali
– Szeroki kanał progresji
– Optymalna przestrzeń dla funkcji czytania

min. 19 mm

Zmiennoogniskowe Piccolo
–  Odpowiednie dla płaskich oprawek
– Obszerna przestrzeń do dali oraz do bliży
– Skrócony kanał progresji

min. 16 mm

Zmiennoogniskowe Top One
–  Niezwykle komfortowe, obszerne pole widzenia do dali 

oraz do bliży
– Szeroki kanał progresji dla dodatkowej wygody
– Minimalne rozmycie w widzeniu obwodowym

min. 18 mm

Zmiennoogniskowe Optima
–  Najnowsza generacja regulowanych soczewek 

multiogniskowych
– Szerokie pole widzenia dla każdej odległości
– Udoskonalona budowa
– Praktyczny brak rozmycia w widzeniu obwodowym

min. 16 mm

Certyfikowany asortyment korekcyjny

Materiał Materiał Dodatki, materiały opcjonalne

Plastik Szkło

CR 39 HI 1.6 HI 1.67 PC Trivex Szkło utwardzone Normal AR Multi AR Super AR Tint Variomatic

w tym powłoka
utwardzona

zalecana od
 +/– 4,0 dpt.

w tym powłoka 
utwardzona do�
stępna tylko z 

SET, zalecana od
 +/– 6,0 dpt.

w tym powłoka 
utwardzona

w tym powłoka 
utwardzona

wyłącznie
poliwęglan 
lub Trivex

+ 6,0 do – 8,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 4,0 dpt.

+ 6,0 do – 8,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 4,0 dpt.

+ 8,0 do – 12,0 dpt. 
przy wartości 

maks. cyl. 3,0 dpt.

+ 6,0 do – 8,0 dpt. 
przy wartości 

maks. cyl. 4,0 dpt.

+ 8,0 do – 10,0 dpt. 
przy wartości 

maks. cyl. 4,0 dpt.

+ 6,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks. cyl. 2,0 dpt.

+ 6,0 do – 8,0 dpt. 
przy wartości 

maks. cyl. 3,0 dpt.

Standard/  
Optima tylko Optima tylko Optima Standard/  

Optima tylko Standard

Standard/  
Optima tylko Optima tylko Optima Standard/  

Optima tylko Standard

Standard/  
Optima tylko Optima tylko Optima Standard/  

Optima tylko Standard

+ 4,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 2,0 dpt.

+ 4,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 2,0 dpt.

+ 4,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 2,0 dpt.

+ 4,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 2,0 dpt.

+ 4,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 2,0 dpt.

+ 6,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 4,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 8,0 do – 12,0 dpt. 
przy wartości maks., 

cyl. 3,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 6,0 do – 8,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 4,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 6,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 2,0 dpt.
Dodatek 3,0

tylko  
poliwęglan

tylko  
poliwęglan 
lub Trivex

tylko  
poliwęglan

tylko  
poliwęglan

tylko  
poliwęglan 
lub Trivex

+ 8,0 do – 10,0 dpt. 
przy wartości  

maks., cyl. 4,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 8,0 do – 10,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 4,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 8,0 do – 12,0 dpt. 
przy wartości  

maks., cyl. 4,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 6,0 do – 8,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 4,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 8,0 do – 10,0 dpt. 
przy wartości  

maks., cyl. 4,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 6,0 do – 6,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 2,0 dpt.
Dodatek 3,0

+ 7,0 do – 8,0 dpt. 
przy wartości 

maks., cyl. 3,0 dpt.
Dodatek 3,0
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Perfekcyjny obraz w każdej sytuacji

uvex i�3 add

Regulowany kąt 
pochylenia zauszników
Pięciostopniowy kąt 
pochylenia zauszników 
pozwala na indywidualne 
dopasowanie ich do 
indywidualnych wymagań 
i umożliwia optymalne 
zakrycie oczu.

Okulary ochronne uvex i�3 add posiadają niewidoczną 
wbudowaną korekcję dioptrii do bliży. Dzięki temu oczy mniej 
się męczą (np. podczas czytania), a opatentowana technologia 
soczewek zapewnia wysoki poziom naturalnej kompatybilności. 
Ponadto okulary uvex i�3 add zapewniają pewną ochronę oraz 
optymalny komfort.

Optymalne okulary ochronne zapew-
niają lepszy i bezpieczniejszy obraz

Elastyczne noski
Niezwykle miękkie 
i regulowane noski Softflex 
zapewniają bezpieczne 
dopasowanie oraz 
indywidualne dostosowanie 
zapewniające wygodne 
osadzenie na nosie.

uvex supravision HC/AF 
Powłoka uvex supravision  
HC/AF gwarantuje 
ekstremalną odporność na 
zarysowania po stronie 
zewnętrznej oraz trwałą 
odporność na zaparowywanie 
po stronie wewnętrznej.

Dodatek
Dostępne są dwa modele
dla zindywidualizowanej
korekcji do bliży.
(+1,0 dpt. oraz +2,0 dpt.)
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Perfekcja w każdym szczególe
Opatentowana technologia soczewek umożliwia 
wbudowanie dwóch stref progresywnych do bli�
ży po stronie wewnętrznej dwusferycznych po�
jedynczych soczewek okularów ochronnych. 
Moc korekcyjna na spodzie soczewek wynosi 
+1,0 lub +2,0 w zależności od modelu. Przełomo�
wa jakość i unikatowość sprawiają, iż opatento�
wana technologia produkcyjna oznacza brak 
wprowadzania jakichkolwiek zmian w obrębie 
powierzchni przedniej oraz podstawowej krzy�
wiźnie soczewek.

Dzięki temu możliwe jest zapewnienie ekstre�
malnie dobrego zakrycia oraz dopasowania na 
całej powierzchni aż do części bocznej, a także 
zapewnienie korzyści progresywnej powierzchni 
wewnętrznej soczewek. Jeszcze jedną zaletą 
jest fakt, iż strefa progresji nie jest widoczna, 
a okulary wykazują zgodność ze wszystkimi nor�
mami EN odnoszącymi się do kwestii bezpie�
czeństwa.

Strefy progresywne
Diagram soczewek przedstawia obszerną strefę, 
która nie posiada żadnej korekcji optycznej. 
Przezroczysta wbudowana korekcja optyczna 
rozpoczyna się w części środkowej, a moc 
zwiększa się stopniowo aż do dolnej krawędzi 
soczewek. Moc korekcyjna okularów wynosi 
+1.0 lub +2.0 w zależności od modelu.

Soczewka free�form produkowana 
jest zgodnie z normą. Zaprojektowa�Zaprojektowa�
na została dla odległości pomiędzy 
oczami wynoszącej ok. 64 mm. 
Omawiane okulary ochronne nie 
zastępują korekcyjnych okularów 
ochronnych na stałe.

Numer patentu: DE 10 2012 207 384

uvex i-3 add 1.0
Art. nr 6108.210
Kolor szary/limonkowy 
Soczewki PC bezbarwne/UV 2C�1.2
 uvex supravision HC�AF 
Moc  1,0 dpt. 

uvex i-3 add 2.0
Art. nr 6108.211
Kolor szary/limonkowy 
Soczewki PC bezbarwne/UV 2C�1.2
 uvex supravision HC�AF 
Moc 2,0 dpt. 

uvex i-3 add

Razem z etui na okulary
ze ściereczką z mikrofibry

Soczewki optyczne 
zaprojektowane przez
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Okulary do prac przy monitorach
Oprawki metalowe

uvex 3102
Art. nr 6110.025
Nr ref. 3102 1900 53/18
Kolor srebrny
Rozmiar soczewek 53 mm
Nosek szerokość 18 mm

uvex 3103 Half�eye spectacles
Art. nr 6110.018
Nr ref. 3103 1400 50/20
Kolor spiżowy
Rozmiar soczewek 50 mm
Nosek szerokość 20 mm

uvex 3104
Art. nr 6110.026
Nr ref. 3104 1000 53/18
Kolor czarny
Rozmiar soczewek 53 mm
Nosek szerokość 18 mm

uvex 3106
Art. nr 6110.019
Nr ref. 3106 5100 50/20
Kolor kasztanowy
Rozmiar soczewek 50 mm
Nosek szerokość 20 mm

Ustawienie ekranu, klawiatury oraz materiałów czytelni�
czych na stanowisku pracy w biurze może powodować pro�
blemy ze wzrokiem. W celu zapewnienia sobie prawidłowe�
go obrazu w różnych odległościach, użytkownicy okularów 
przyjmują nienaturalną pozycję głowy i ciała, która może 
prowadzić do dyskomfortu związanego z tak niewłaściwą 
postawą. Wraz z wiekiem następuje trudność dostosowania 
się soczewki oka do różnych odległości.

Praca przed monitorem lub wykonywanie innych czynności, 
które wymagają częstej zmiany odległości, powoduje zmę�
czenie i wysiłek oka.

Standardowe
soczewki  
do czytania

Soczewki 
Nahcomfort 

Technologia soczewek okularów oraz pozycja ciała na stanowiskach przy monitorach

uvex 3103

uvex 3106

uvex 3102

uvex 3104
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Oprawki metalowe

Okulary do prac przy monitorach

uvex 3107
Art. nr 6110.033
Nr ref. 3107 1000 55/17
Kolor czarny
Rozmiar soczewek 55 mm
Nosek szerokość 17 mm

uvex 3108
Art. nr 6110.034
Nr ref. 3108 1400 54/18
Kolor spiżowy
Rozmiar soczewek 54 mm
Nosek szerokość 18 mm

uvex 3109
Art. nr 6110.035
Nr ref. 3109 1040 53/17
Kolor czarny/czerwone wino
Rozmiar soczewek 53 mm
Nosek szerokość 17 mm

uvex 3110
Art. nr 6110.036
Nr ref. 3110 7400 54/16
Kolor zielony
Rozmiar soczewek 54 mm
Nosek szerokość 16 mm

Powyższe diagramy oraz objaśnienia wyszczególniają różnice między różnymi opcjami soczewek. Potencjalne oddziaływanie na użytkownika oraz sposób 
działania Nahcomfort na wiele problemów, których doświadczają osoby pracujące przed monitorem lub przy komputerze.

Soczewki zmiennoogniskowe
Soczewki zmiennoogniskowe zostały 
zaprojektowane w celu zapewnienia obrazu 
ogniskowego z odległości maksymalnie 
40 cm. Niemniej w celu zapewnienia 
wyraźnego obrazu ekranu komputera przez 
środkową i dolną powierzchnię soczewki, 
użytkownik zmuszony jest do zmiany 
normalnej pozycji głowy i utrzymywania jej 
pod nietypowo wysokim kątem. Może to 
prowadzić do trwałego nadwyrężenia mięśni 
barków oraz szyi.

Soczewki jednoogniskowe
Soczewki jednoogniskowe stosowane 
w standardowych okularach do czytania 
umożliwiają użytkownikowi wyraźne widzenie 
w normalnej odległości do czytania od 30 cm 
do 40 cm, która jest idealną odległością dla 
klawiatury czy wydrukowanych dokumentów. 
Niemniej jeśli pracownik chce widzieć 
wyraźnie ekran komputera oraz otoczenie, 
konieczne jest obniżenie głowy i spoglądanie 
zza górnej ramki okularów do czytania. 
Taka nienaturalna pozycja głowy poważnie 
nadwyręża mięśnie barków i szyi.

Soczewki Nahcomfort 
Soczewki Nahcomfort zostały specjalnie za�
projektowane do komputerowych stanowisk 
pracy i gwarantują nieograniczone widzenie.
Korzyści:
–  Jednolity ogniskowy obraz z odległości 

40 cm do ok. 3 metrów.
–  Głowa pozostaje w idealnej pozycji, umożli�

wiając wyraźny obraz klawiatury, ekranu 
komputera oraz dokumentów roboczych.

–  Znacząca redukcja problemów związanych 
z nieprawidłową postawą, ponieważ głowa 
i szyja pozostają w naturalnej pozycji.

uvex 3108

uvex 3110

uvex 3107

uvex 3109
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Okulary do prac przy monitorach
Oprawki plastikowe

Soczewki Nahcomfort

Soczewki Nahcomfort zostały stworzone dla osób pracujących przed 
monitorem komputera lub w warunkach częstej zmiany odległości 
z ok. 40 cm na 3 m. Unikalna budowa wspomaga idealny obraz 
w istotnych strefach ogniskowych.

Budowa soczewek 
–  Korekcyjna część do czytania 

znajduje się w dolnej części so�
czewek.

–  Korekcja do czytania stopniowo 
słabnie wraz z przemieszcza�
niem się do góry. W górnej czę�
ści soczewek obraz jest wyraź�
ny na maksymalną odległość 
ok. 3 m.

–  Przejście z różnych stref jest 
płynne i podobne do soczewek 
zmiennoogniskowych.

Korzyści soczewek Nahcomfort
–  Jednolity i ostry obraz na odle�

głość ok. 40 cm do 3 m (poda�
na odległość ma charakter in�
formacyjny i może się różnić 
w zależności od wymaganej ko�
rekcji).

–  Bardziej komfortowe pole wi�
dzenia w określonych strefach 
w porównaniu z soczewkami 
zmiennoogniskowymi.

–  Naturalniejsza pozycja głowy na 
stanowisku pracy. Pozwala to 
na redukcję problemów związa�
nych z nieprawidłową postawą, 
takich jak napięcie mięśni szyi

Nahcomfort Standard Nahcomfort Optima

Wybierz CR 39  
lub poliwęglan

Zoptymalizowana budowa stref 
obrazu, niezwykle komfortowy 
styl, dostępne w opcji CR 39

Materiał/Typ soczewek

*  Z powodu płaskiego kształtu soczewek omawiane opraw-
ki dostępne są tylko z soczewkami jednoogniskowymi.

uvex 3501*
Art. nr 6110.027
Nr ref. 3501 1029 55/16
Kolor czarny/kryształowy
Rozmiar soczewek 55 mm
Nosek szerokość 16 mm

uvex 3502*
Art. nr 6110.028
Nr ref. 3502 5500 49/18
Kolor brązowy
Rozmiar soczewek 49 mm
Nosek szerokość 18 mm

uvex 3503*
Art. nr 6110.029
Nr ref. 3503 1029 55/17
Kolor czarny/kryształowy
Rozmiar soczewek 55 mm
Nosek szerokość 17 mm

uvex 3504*
Art. nr 6110.030
Nr ref. 3504 1525 52/15
Kolor szary/kryształowy
Rozmiar soczewek 52 mm
Nosek szerokość 15 mm

uvex 3505*
Art. nr 6110.023
Nr ref. 3505 2900 55/16
Kolor kryształowy
Rozmiar soczewek 55 mm
Nosek szerokość 16 mm

Z

N

Z

N

uvex 3501*

uvex 3502*

uvex 3503*

uvex 3504*

uvex 3505*
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Okulary do prac przy monitorach
Oprawki plastikowe

Powłoka antyrefleksyjnaRodzaj soczewek
Podczas wyboru typu soczewek uwzględnia 
się wymagany „dodatek” do czytania (korekcja 
do czytania) oraz/lub degresję (redukcję 
korekcji do czytania w kierunku górnej części 
soczewek). Można także wykorzystać wiek 
użytkownika jako punkt odniesienia.

Typ A Typ B Typ C

Degresja 0,75 dpt. 1,25 dpt. 1,75 dpt.

Dodatek < 1,5 dpt. 1,75 do 
2,25 dpt. > 2,25 dpt.

– alternatywnie 
 

wiek  
< 50 lat 

wiek  
50 – 55 

lat

wiek  
> 55 lat 

uvex 3506
Art. nr 6110.037
Nr ref. 3506 3329 55/16
Kolor niebieski/przezroczysty
Rozmiar soczewek 55 mm
Nosek szerokość 16 mm

uvex 3507
Art. nr 6110.038
Nr ref. 3507 5500 56/17
Kolor brązowy
Rozmiar soczewek 56 mm
Nosek szerokość 17 mm

uvex 3508
Art. nr 6110.039
Nr ref. 3508 1000 54/18
Kolor czarny
Rozmiar soczewek 54 mm
Nosek szerokość 18 mm

uvex 3509
Art. nr 6110.040
Nr ref. 3509 5500 53/16
Kolor brązowy
Rozmiar soczewek 53 mm
Nosek szerokość 16 mm

Zalecamy stosowanie soczewek 
z powłoką antyrefleksyjną do pracy przy 
monitorach. Antyrefleksyjna powłoka 
z tlenkiem metalu zapewnia znaczącą 
redukcję refleksów po stronie 
wewnętrznej i zewnętrznej soczewek.

Zwiększa to przezroczystyność światła 
soczewek oraz klarowność obrazu. 
Dyskomfort obrazu na skutek działania 
refleksów zostaje zredukowany.

powłoka

soczewki

powietrze

Powłoka
antyrefleksyjna

normalna

Powłoka
antyrefleksyjna 

super

dobra redukcja
refleksów

maksymalna re�
dukcja refleksów

jednorazowe 
zastosowanie 

tlenku metalu na 
każdej powierzchni

kilkakrotne
zastosowanie 

tlenku metalu na 
każdej powierzchni 

refleksja 
rezydualna ≈ 4%

refleksja 
rezydualna < 2%

W zamówieniu należy określić 
typ soczewek, materiał oraz 
wymagany model.

uvex 3506

uvex 3508

uvex 3507

uvex 3509
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Oprawki bezramkowe · Oprawki Nylor

Okulary do prac przy monitorach

uvex 1105
Art. nr 6110.041
Nr ref. 1105 5100 52/18
Kolor kasztanowy
Rozmiar soczewek 52 mm
Nosek szerokość 18 mm

uvex 1106
Art. nr 6110.042
Nr ref. 1106 1300 54/18
Kolor antracytowy
Rozmiar soczewek 54 mm
Nosek szerokość 18 mm

uvex 2103
Art. nr 6110.016
Nr ref. 2103 3400 50/20
Kolor stalowy niebieski
Rozmiar soczewek 50 mm
Nosek szerokość 20 mm

uvex 2104
Art. nr 6110.024
Nr ref. 2104 1900 54/18
Kolor satynowy srebrny
Rozmiar soczewek 54 mm
Nosek szerokość 18 mm

uvex 2105
Art. nr 6110.043
Nr ref. 2105 1174 52/17
Kolor czarny/zielony
Rozmiar soczewek 52 mm
Nosek szerokość 17 mm

uvex 2501
Art. nr 6110.044
Nr ref. 2501 1525 51/14
Kolor półprzezroczysty/szary
Rozmiar soczewek 51 mm
Nosek szerokość 14 mm

uvex 2502
Art. nr 6110.045
Nr ref. 2502 5500 54/17
Kolor brązowy
Rozmiar soczewek 54 mm
Nosek szerokość 17 mm

Oprawki bezramkowe

Oprawki metalowe Nylor Oprawki plastikowe Nylor

Zamawiając okulary bezramkowe, należy wybrać 
materiał na soczewki HI 1.6 lub HI 1.67 powoduje 
to znaczące zwiększenie stabilności okularów.

uvex 1105 uvex 1106

uvex 2105

uvex 2502

uvex 2103

uvex 2104

uvex 2501
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Kolejny etap naszej misji

uvex medicare

* Inne prawo obowiązuje w Austrii i Szwajcarii. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy odwiedzić stronę uvex-safety.at lub uvex-safety.ch 

Jako dostawca systemów ochronnych 
i producent specjalistyczny środków 
ochrony, uvex niezmiennie realizuje 
swoją misję zapewnienia jak najlep�
szych rozwiązań ortopedycznych po�
przez rozszerzanie asortymentu wkła�
dek oraz korekcję obuwia ochronnego 
uvex. 

Opcje dostosowane do potrzeb klien�
ta, zapewniane przez uvex medicare, 
rozwiązują problemy medyczne stóp 
w miejscu pracy i oferują indywidual�
ne, specjalistyczne rozwiązania orto�
pedyczne w postaci obuwia ochronne�
go uvex. Produktom towarzyszą kom�
pleksowe usługi i wsparcie. 

Badania naukowe dowodzą, iż ponad 
połowa dorosłej populacji cierpi na 
problemy ortopedyczne, takie jak ob�
niżony łuk stopy, krzywizna kolan lub 
płaskostopie. Powyższe przypadłości 
wywierają niezaprzeczalny wpływ na 
cały układ mięśniowo�szkieletowy 
oraz na wydajność fizyczną. Na szczę�
ście, osoby takie mogą skorzystać 
z profesjonalnego obuwia ochronnego 
uvex dostosowanego do potrzeb 
klienta oraz rozwiązań z zakresu wkła�
dek do obuwia, które zapewniają 
ochronę każdemu pracownikowi. 

Indywidualność. Dostosowanie do 
potrzeb klienta. Bezpieczeństwo.

W styczniu 2007 r. weszły w życie 
zmiany prawa niemieckiego z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Berufsgenossen� schaftliche Regeln 
für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit), które zaowocowały nowelizacją 
i uszczegółowieniem przepisów doty�
czących zastosowania wkładek ortope�
dycznych w obuwiu ochronnym oraz 
jego korekcji. Poprzednio dopuszczalna 
praktyka stosowania przez pracowni�

ków własnych wkładek do obuwia jest 
już niedozwolona. Pracownicy nie mają 
już możliwości rezygnacji z obowiązku 
dbania o własne zdrowie i bezpieczeń�
stwo w zakresie ortopedycznym. 

Znaczące elementy BGR 191 obejmują 
wymóg stosowania wyłącznie certyfi�
kowanych rozwiązań ortopedycznych, 
co oznacza, że zabrania się wprowa�
dzania zmian w obrębie obuwia ochron�

nego lub wkładek do obuwia, które mo�
głyby wywierać niekorzystny wpływ na 
właściwości bezpieczeństwa obuwia 
oraz że należy przeprowadzać indywi�
dualne testy całego systemu. Firma 
uvex gwarantuje, iż nasze systemy pod�
legają indywidualnym testom. Zatwier�
dzenie ich wyników daje pewność, że 
nasza firma stosuje materiały i kompo�
nenty, które zostały przetestowane 
i które uzyskały odpowiedni certyfikat.

Testy indywidualne – BGR 191* 

Problemy ortopedyczne – zjawisko powszechne 
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Jako dostawca rozwiązań produktowych zapewniamy 
jednocześnie lokalne usługi profesjonalnej korekcji obuwia, 
w ramach której pracownicy uvex są dostępni w miejscu 
pracy klienta w możliwie najkrótszym czasie. uvex prowadzi 
współpracę ze zdolnymi specjalistami z zakresu ortopedii 
na całym świecie w celu zapewnienia naszym klientom 
dostępności usług w każdym miejscu i o każdej porze.

Sieć autoryzowanych partnerów uvex medicare oferuje nie 
tylko specjalistyczne diagnozy ortopedyczne oraz szereg 
środków korygujących, lecz także pewność, iż każde 
rozwiązanie produktowe wykazuje zgodność z normami 
i wymaganiami prawnymi.

Po uprzednim ustaleniu terminu, nasi partnerzy uvex medi�
care przyjadą do klienta, aby pomóc w dokonaniu wyboru 
i we wdrożeniu najbardziej właściwych środków 
bezpieczeństwa dla pracowników.
Porozmawiaj z osobistym przedstawicielem uvex 
o alternatywnych rozwiązaniach dla swojej firmy:

Zeskanuj kod QR w celu uruchomienia 
strony startowej uvex, aby uzyskać dalsze 
informacje na temat medicare.

Silna sieć
Gdziekolwiek jesteś 

•			Rozwiązania ortopedyczne dostosowane do potrzeb 
każdego pracownika.

•		Obuwie	o�racowane	�rzez	�rofesjonalnych	obuwników	
ortopedycznych.

•	Pro�ukty	orto�e�yczne	uvex	�ają	gwarancję	�rawną.

•		Bez	wzglę�u	na	to,	czy	mamy	�o	czynienia	z	wkła�kami,	
korekcją obuwia czy specjalistycznym obuwiem 
ochronnym, wszystkie rozwiązania ortopedyczne uvex 
oferowane w połączeniu z obuwiem ochronnym uvex 
przechodzą test typu i uzyskują certyfikat przyznawany 
przez Instytut Badawczy Primasens (PFI) oraz TÜV 
Rheinland.

•		Wraz	z	rozwiązaniami	orto�e�ycznymi	uvex	me�icare	
zatwierdzonych zostało wiele rodzajów obuwia 
ochronnego uvex. 
W ten sposób, wprowadzając ten sam model obuwia, 
można wykreować jednolity wizerunek w firmie.

•		Lokalne	usługi	z	zakresu	korekcji	świa�czone	�rzez	�rze��przed�
stawiciela uvex lub przedstawiciela należącego do jedne� uvex lub przedstawiciela należącego do jedne�jedne�
go z naszych zatwierdzonych partnerów uvex medicare.

•	Bez�łatne	usługi	korekcji	�ostosowane	�o	�otrzeb	klienta.

•		Organizowanie	warsztatów	w	miejscu	�racy	�o�noszą�podnoszą�
cych poziom świadomości zdrowotnej pracowników.

•		Pro�ukty	�ostarczane	wraz	z	in�ywi�ualną	�okumentacją	
wyszczególniającą wszystkie adaptacje przeprowadzane 
zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Partnerstwo z uvex 
Podsumowanie korzyści
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Komfortowe wkładki dostosowane do potrzeb klienta  
– technologia wkładek dostosowana do potrzeb klienta

uvex medicare

Spiraldynamik® to zarejestrowana marka Dr. Christian Larsen, Bern (CH).

Technologia EVA soft-foam

Wkładka sensometryczna

uvex 3D hydroflex® foam

•		O�tymalna	absor�cja	wilgoci	i	uwalnianie
•		Doskonała	amortyzacja	w	strefach	

o wysokim obciążeniu fizycznym,  
takich jak poduszka czy pięta

•	Gła�ka	�owierzchnia
•	Wysoka	o��orność	na	ścieranie

KOREKCJA ORTOPEDYCZNA 

•	Konce�cja	mo�ularna
•		Dostosowanie	�o	ws�omagania	

naturalnych ruchów

RDZEŃ WSPIERAJĄCY

•		2	�oziomy	twar�ości	brzegów	(śre��
nia/miękka) wybór zgodnie z wymaga�
niami: indywidualne dopasowanie do 
rodzaju ciała i wymaganego wsparcia

•		Wysoki	�oziom	ws�arcia,	właściwości	
prowadzące oraz amortyzacyjne dzięki 
miękkiej i podniesionej osłonie pięty

RÓŻNORODNE KONCEPCJE MEDYCZNE
mające zastosowanie w zależności od klasyfikacji:

•	Orto�e�ia	konwencjonalna
•	Funkcja	sensomotoryczna
•	S�iral�ynamik

•		Ws�iera	właściwy	biome�biome�
chaniczny ruch posuwisty 
stopy

•	Szybkie	zakła�anie
•	Wysoki	komfort	użytkowania

PODKŁADKA 
ŚRÓDSTOPIA

•		Bez�ośre�ni	w�ływ	na	
napięcie mięśni dolnego 
odcinka kręgosłupa  
oraz nóg

BUDOWA

•		Orto�e�yczna	korekcja	�ostosowana	�o	�otrzeb	 
klienta

•	uvex	3D	hy�roflex®	foam
•		Komfortowa	wkła�ka	EVA	soft�foam	w	kształcie	 

rdzenia dostosowana do potrzeb klienta

PODKŁADKA MIĘKKA 
OSTROGI PIĘTOWEJ

•		Korekcja	�ronacji	
i supinacji pięty

METODA

•		Dynamiczna	wkła�ka,	która	koryguje	ustawienie	
kości stopy

•		Statyczna	korekcja	obszarów	kostnych	oraz	
swobodne ruchy stawów stymulują mięśnie 
stabilizujące stopę, reagując na korekcję postawy. 
Ma to wpływ na wszystkie stawy.

Zastosowanie tej wkładki w połączeniu 

z obuwiem ochronnym musi zostać 

poddane ocenie i zatwierdzeniu 

przez specjalistę ortopedę.

*  Zdjęcie przedstawia 
tylko wewnętrzny 
rdzeń wkładki senso-
motorycznej. Materiał 
oraz wykończenie 
kompletnej wstawki są 
podobne do wkładki 
uvex EVA.

*
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Korekcja ortopedyczna obuwia – profesjonalna i dyskretna

uvex medicare

Wszystkie produkty z zakresu 
ortopedycznej ochrony stóp 
zostały w tym katalogu oznaczo�oznaczo�
ne symbolem uvex medicare.

PODNIESIENIE BUTA
Podniesienie buta wymagane jest w przypadku 
konieczności wyrównania nóg o różnej długości. 
Podniesienie buta nigdy nie może przekroczyć 3 cm.

ROLKA MOTYLKOWA
Rolka motylkowa redukuje obciążenie wrażliwych kości 
śródstopia poprzez rozłożenie ciśnienia generowanego 
z każdym krokiem. Poprzez eliminację punktów uciskowych, 
możliwe jest stworzenie dodatkowego efektu kołysania.

PODESZWA ROLKOWA
Podeszwa rolkowa odciąża stopy przy każdym kroku.  
Ten precyzyjny efekt sterowany jest z lokalizacji punktu 
uciskowego. Pomaga to na regulację długości każdego 
kroku.

KOTURNY PODESZWY ZEWNĘTRZNEJ I ŚRODKOWEJ
Dzięki zastosowaniu koturny możliwa jest regulacja kąta 
nachylenia pod stopami w pozycji stojącej i skorygowanie 
linii kroku podczas chodzenia.

Uwaga:

Obrabiając gumowe podeszewy 
zewnętrzne, ich odporność na 
temperaturę jest ograniczona 
do 60°C.
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Nowy wymiar ochrony stóp – obuwie ochronne uvex motion 3XL

uvex medicare

Więcej niż standardowe rozwiązanie

Wiele osób nie może nosić standardo�sób nie może nosić standardo�
wego obuwia ochronnego, np. osoby 
cierpiące na cukrzycę, które zmuszone 
są do szukania kosztownych rozwiązań.

Wraz z modelem uvex motion 3XL spe�
cjaliści uvex z zakresu BHP opracowali 
model, który łączy w sobie standardowe 
obuwie ochronne z obuwiem wykona�
nym na zamówienie.

uvex motion 3XL łączy w sobie wszyst�
kie wymagania dla bezpieczeństwa oraz 
komfortu użytkowania, czyniąc to obu�
wie profesjonalnym i praktycznym roz�
wiązaniem.

uvex motion 3XL – prawdziwy cud 
przestrzenny o niespotykanej 
wcześniej szerokości

•		Oszczę�ność	finansowa	oraz	
praktyczne rozwiązanie z zakresu 
BHP

•		Efektywna	re�ukcja	�roblemów	
spowodowanych chorobami

•		Po�rawa	�ozytywnego	wizerunku	
jako odpowiedzialnego pracownika

•		Większe	�obre	samo�oczucie	
pracownika

•			Mo�na	i	s�ortowa	bu�owa	zwiększa	
akceptację użytkownika

Optymalne bezpieczeństwo  
w pracy z każdym krokiem
Obuwie ochronne uvex motion 3XL 
spełnia wymagania obuwia S3 zgodnie 
z normą EN ISO 20345:2011

•	Właściwości	antystatyczne	(ESD)
•	Po�eszwa	o��orna	na	�ziałanie	oleju	i	�aliwa
•	Absor�cja	energii	w	obszarze	�ięty
•	Wo�oo��orny	materiał	wierzchni
•	Niezawo�na	o��orność	na	�enetrację
•	Neutralne	�la	lakierów
•	O��orność	na	ślizganie	(SRC)

Specjalny bieżnik podeszwy
Otwarty bieżnik podeszwy PU odporny na 
ślizganie i zapobiega gromadzeniu się brudu.
Certyfikat SRC.

Anatomiczna budowa
Znaczne rozmiary wewnętrzne buta 
zapobiegają zginaniu się palców i ocieraniu 
wewnątrz buta. Optymalna swoboda ruchu 
palców w każdej sytuacji.

Indywidualna regulacja sznurowadeł
Sznurowadła zewnętrzne bez oczek 
zapobiegają powstawaniu punktów ucisku 
– szybkie i proste dostosowanie do stopy.



299

Idealne dla korekcji indywidualnej

uvex motion 3XL

Bez zawartości metali
Odporność na penetrację dzięki zastosowaniu 
zaawansowanego technicznie tworzywa 
uvex xenova®, który jest również używany 
dla podnoska.

Wyjątkowo wysoki podnosek  
o anatomicznym kształcie
Obszerność podnoska redukuje ryzyko 
powstawania punktów ucisku i uszkodzeń 
z przodu stopy.

1 cm dodatkowej przestrzeni
W celu ochrony palców przed zgnieceniem, 
długość butów została wydłużona o 1 cm dla 
normalnego rozmiaru buta.

Nosek uvex medi-cap

Nosek normalny

Zastosowanie uvex motion 3XL w połączeniu z leczeniem ortopedycznym/
medycznym, profilaktycznym lub diagnozą medyczną (zapobieganie  
problemom związanym ze stopą cukrzycową) należy poddać ocenie 
i zatwierdzeniu przez ortopedę.

Materiał konstrukcyjny umożliwia specjalistom z zakresu ortopedii 
wyprodukowanie wkładek na zamówienie oraz korekcji obuwia zgodnie 
z certyfikacją oraz oznaczeniami CE, np. odciążenie ostróg pięty, podkładki 
pronacyjne i supinacyjne, podkładki na pięcie, środki wymagane dla typów 
klasyfikacji ryzyka stopy cukrzycowej 2�3 i pooperacyjne.

uvex oferuje kompletny pakiet ortopedyczny  
wraz z innowacyjnym obuwiem ochronnym:

uvex motion 3XL:  
więcej niż tylko obuwie ochronne 

Elastyczność uvex motion 3XL pozwala dołączać wkładki ortopedyczne 
i korekcyjne buta. Obszerność uvex motion 3XL umożliwia wprowadzenie  
grubej wkładki, np. specjalnej wkładki dla diabetyków.

Półbut ochronny S3 Wkładka ortopedycz-
na uvex 3D hydroflex® 
foam z rdzeniem EVA

6 mm materiał z mięk-
kim i przewodzącym 
rdzeniem EVA

1 2 3

6496.3

+1 cm
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Obuwie ochronne uvex motion 3XL – funkcjonalność w każdym szczególe

uvex medicare

Znaczna szerokość stopy
Znacząco szerszy niż rozmiar 15.
Dostateczna ilość miejsca do
wprowadzenia grubej wkładki, np.
specjalnej wkładki dla diabetyków.

Podnosek oraz podeszwa środkowa  
bez zawartości metalu
Podeszwa oraz podnosek odporne na penetrację
wykonane z zaawansowanych technicznie 
tworzyw, spełniają wymagania obuwia S3 zgodnie 
z normą EN ISO 20345:2011.

Uniwersalny nosek 
chroniący przed  
uderzeniami
Uniwersalna okładzina 
buta zwiększa ochronę 
użytkownika oraz 
żywotność produktu.

Miękkie i elastyczne przejście
Przejście od podnoska do języka 
chroni stawy śródstopno�paliczkowe 
(MTP) u podstawy palców.

Bezpieczny i regulowany  
system sznurowania
Ekstremalnie miękki język miechowy 
z zewnętrznym systemem sznurowania 
i z indywidualną regulacją.

Maksymalny komfort
Trzywarstwowa wyściółka 
z ultramiękkim wyłożeniem.

Zwiększona przestrzeń
Dodatkowa przestrzeń
ruchowa redukująca
punkty ucisku.

Niezwykle wysoki podnosek  
o anatomicznym kształcie
Ekstremalnie wysoki i szeroki podnosek uvex medi-
cap zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla stóp 
zdeformowanych (np. młotowaty palec u nogi, palec 
szponowaty), szyny, wewnętrznej osłony lub lekkiego 
bandaża, ograniczając ryzyko powstawania punktów 
ucisku. Ponadto model ten zapewnia satysfakcjonującą 
swobodę ruchu wokół palców z uwzględnieniem stawu 
dużego palca.

Nosek 
uvex medi-cap

Normalny 
nosek

Porównanie
rozmiarów

+1 cm
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Kompletny pakiet ortopedyczny
Materiał konstrukcyjny obejmuje 
miękką, przewodzącą piankę EVA 
o grubości 6 mm i łączy się 
z wkładkami ortopedycznymi 
z rdzeniem EVA.

Minimalna ilość szwów
W celu zapobieżenia powstawaniu punktów 
ocierania buty mają tylko trzy szwy układające się 
w kierunku ruchu stopy. Właściwość ograniczająca 
punkty ucisku.

Poszerzony napiętek
Napiętek został poszerzony 
po stronie wewnętrznej 
i zewnętrznej, co zapewnia 
optymalne prowadzenie 
pięty, zwiększa to 
statyczność ciała 
i stabilność.

Wyściełana cholewa
Specjalna wyściółka kołnierza, 
kostki oraz obszaru ścięgna 
Achillesa zapobiega powstawaniu 
punktów ucisku.

uvex motion 3XL  
napiętek

nosek normalny

uvex motion 3XL · Półbut 6496 S3 SRC
Art. nr 6496.3
Szerokość > 15
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Rozmiary 35 – 50

Prawdziwy cud przestrzenny

uvex motion 3XL
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kompetencje

SAFETY EXPERT SYSTEM dla

KONSULTANCI

SYSTEMOWI

PRODUKT MENEDŻER

KLIENT/ 
BEZPIECZEŃSTWO

PRZEMYSŁOWE

KLIENT/ 
UŻYTKOWNIK

MAKSYMALNE 

BEZPIECZEŃSTWO DLA 

TWOICH PRACOWNIKÓW

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich pracowników

>  Wiedza praktyczna 
dotycząca funkcjo-
nalności i designu

>  Badania i rozwój
> Budowa
> Synergia z uvex sport

>  Eksperci w zakresie 
środków ochrony osobistej 
– fachowa wiedza

>  Znakomita wiedza 

o zakładzie pracy 

>  Wiedza fachowa  

dostosowana do indy-

widualnych wymagań 

każdego klienta

Osoby odpowiedzialne za BHP, które dokonują wyboru 
najbardziej odpowiednich środków ochrony osobistej 
(PPE), spotykają się z wieloma trudnościami. 

Wysokiej jakości produkty ochronne oraz maksymalna 
akceptacja produktu przez użytkownika stanowią 
kluczowy czynnik zapewnienia bezpieczeństwa wśród 
pracowników. Ponadto wyjątkowy stosunek ceny do 
jakości i przejrzystej struktury cen powinny być również 
brane pod uwagę.
 

Są to powody, dla których firma uvex opracowała System 
Safety Expert (SES). System ten zapewnia całościowe 
podejście do środków ochrony osobistej. W celu 
przeprowadzania analizy wymagań dla każdego 
zastosowania oraz określania najbardziej efektywnych 
środków ochrony osobistej stosujemy rozwiązania 
informatyczne i oprogramowanie najnowszej generacji. 
Naszym celem jest zapewnienie klientom najwyższego 
poziomu bezpieczeństwa oraz przyczynienie się do 
iuzyskania przez nich nagród gospodarczych.

SAFETY  EXPERT  
SYSTEM

SES
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kompetencje

perfekcyjnego zarządzania 

Rozwiązania systemowe uvex
zapewniają optymalną ochronę 

oraz zrównoważoną zyskowność

Osiągnięcie wyznaczonego celu w 6 krokach

ZATWIERDZENIE I ZASTOSOWANIE

KONCEPCJA ASORTYMENTU

OCENA EKONOMICZNA

TESTY UŻYTKOWNIKA

REKOMENDACJA PRODUKTU

ANALIZA SAFETY EXPERT

WYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO  
>  Wyższa świadomość bezpieczeństwa

>  Najlepsze środki ochrony osobistej dla 

każdego zastosowania

>  Wyższa akceptacja produktu przez 

użytkownika

> Najnowsze środki ochrony osobistej

>  Wizualizacja środków ochrony oso-

bistej dla każdego miejsca pracy

KORZYŚCI EKONOMICZNE
>  Zoptymalizowane wymagania dla 

środków ochrony osobistej

> Dłuższy czas odporności

> Mniejsza liczba wypadków

> Krótszy czas przestoju

> Transparentność

> Niższe koszty obsługi

> Większa motywacja pracownika
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kompetencje

Korzyści wynikające  
z posiadanej przez nas wiedzy

Akademia uvex prowadzi szkolenia i kursy kwalifikacyjne 
z zakresu środków ochrony osobistej (PPE) oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie sesje prowadzone przez Akademię uvex 
dostępne są w siedzibie firmy lub u klienta. Istnieje 
możliwość opracowania seminariów zgodnie 
z indywidualnymi specyfikacjami klienta.

• Ochrona laserowa
• Okulary ochronne (więcej informacji na stronie 34)
• Korekcyjne okulary/Gogle ochronne
• Ochrona słuchu (więcej informacji na stronie 68)
• Ochrona rąk (więcej informacji na stronie 153)
• Obuwie ochronne (więcej informacji na stronie 258)
• Bezpieczeństwo w pracy związane ze środowiskiem
• Pomyślne wdrażanie procesów BBS w firmie
• Staże

Nasze centrum szkoleniowe posiada certyfikat 
na zgodność z normą zarządzania jakością 
ISO 9001:2008.

Wszystkie seminaria spełniają wymagania nadobowiązkowego szkolenia 
ekspertów z zakresu BHP zgodnie z punktem 5, par. 3 ASiG (niemiecka 
ustawa dotycząca bezpieczeństwa i higieny w pracy) w Niemczech oraz 
z punktem 83, par. 8 ASchG (austriacka ustawa dotycząca bezpieczeń-
stwa i higieny w pracy) w Austrii.
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kompetencje

Jesteśmy dumni z tego, że możemy 
dzielić się naszą wiedzą

Podejście akademii uvex do edukacji i szkoleń 

niezmiennie koncentruje się na praktycznym 

zastosowaniu produktów i rozwiązań. Połączenie 

ćwiczeń, studium przypadku, symulacji sytuacji 

rzeczywistych oraz testów w centrum demo gwarantuje 

wysoki poziom interakcji.

  

•  Najlepsi instruktorzy z zakresu teorii naukowej i praktyki

•  Wysoki poziom praktyki stosowanej (np. studium przy-

padku)

•  Najnowocześniejsze szkolenia oraz innowacyjne 

środowisko

•  Kompetentne usługi doradcze dotyczące analizy miejsca 

pracy

• Uznane przez VDSI oraz VÖSI

Prosimy odwiedzić stronę uvex-safety.de w celu dokonania rezerwacji 
lub uzyskania dalszych informacji oraz terminów poszczególnych seminariów. 

Sale seminaryjne uvex
Nasze sale seminaryjne 
zostały wyposażone 
w najnowszą technolo-
gię konferencyjną 
i spełniają wymagania 
dotyczące prowadzenia 
kursów i szkoleń.

Muzeum uvex
Fascynująca podróż 
w czasie – zapoznaj się 
z innowacjami uvex 
w dziedzinie sportu 
i bezpieczeństwa prze-
mysłowego od momen-
tu założenia firmy 
w roku 1926.

Bistro uvex
Pozwól sobie na innow-
acyjne kreacje kuli-
narne tworzone przez 
akademię bistro uvex.

Centrum Demo uvex
Doświadcz bezpieczeń-
stwa z pierwszej ręki 
w naszym ultranowo-
czesnym i unikalnym 
centrum testowym 
i demonstracyjnym.
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silver system
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silver system

Doskonała ochrona przed chemikaliami, 
wirusami i bakteriami

uvex silver system

Wiele osób narażonych jest na niety-
powe zagrożenia w swojej codziennej 
pracy – drobny pył, hałas, upadające 
przedmioty, niebezpieczne chemikalia, 
wirusy oraz bakterie. Zgodnie z naszą 
misją zapewnienia ochrony ludziom, 
niezmiennie poszerzamy zakres na-
szego asortymentu. 

uvex silver system, obejmujący uvex 
silv-Air oraz jednorazowe kombinezo-
ny uvex, to jeden z naszych najnow-
szych systemów produktowych. 

Dzięki systemowi silv-Air jesteśmy 
w stanie dostarczyć szereg wysoce 
funkcjonalnych jednorazowych półma-a-
sek, które mogą mieć różne zastoso-zastoso-
wanie. Począwszy od półmasek 
chroniących przed pyłem i dymem, 
a skończywszy na półmaskach 
specjalistycznych z dodatkowymi 
filtrami ułatwiającymi oddychanie, 
asortyment uvex silv-Air półmasek 
składanych na płasko oraz półmasek 
miseczkowych jest niezwykle efektyw-
ny w odniesieniu do wydajności i kom-
fortu, w szczególności podczas długo-
trwałego użytkowania.

Bez względu na to, czy pracujesz 
w przemyśle spożywczym, przy obrób-
ce drewna, w przemyśle budowlanym, 
przy spawaniu czy lutowaniu, możesz 
cieszyć się maksymalnym bezpieczeń-
stwem i funkcjonalnością dzięki jedno-
razowym półmaskom uvex silv-Air FFP 
1, FFP 2 oraz FFP 3.

Produkty uvex silv-Air można znaleźć 
na stronach od 99 do 126.

Półmaski ochronne uvex silv-Air mogą 
być łączone z szeregiem jednorazo-
wych kombinezonów uvex, tworząc 
kompletną całość. Są one odpowied-
nie dla zróżnicowanych wymagań i za-
stosowań. Zaawansowane technicznie 
materiały premium gwarantują efek-
tywną ochronę nawet przed niebez-
piecznymi wirusami i bakteriami. Do-
brze przemyślana budowa ergono-
miczna zapewnia optymalny komfort 
użytkowania. Zaufaj maksymalnemu 
bezpieczeństwu oraz najwyższemu 
poziomowi funkcjonalności, które gwa-
rantowane są przez jednorazowe kom-
binezony uvex w klasie ochrony 3B, 
4B i 5/6. Bezpieczeństwo w czyszcze-
niu przemysłowym, w pracy przy far-
bach, przetwarzaniu chemicznym oraz 
przy kontakcie z wirusami i bakteriami.

Jednorazowe kombinezony uvex moż-
na znaleźć na stronach od 135 do 148.

uvex silver system – bezpieczeń-
stwo, któremu możesz zaufać.

uvex 3 B plusuvex silv-Air FFP 3  
high performance
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climazone

uvex climazone –  
gwarancja komfortu

Innowacyjne zarządzanie klimatem 
od stóp do głów

Grupa bezpieczeństwa uvex jest jedynym producentem na międzynarodowym 
rynku środków ochrony osobistej (PPE), który przeprowadził badania z zakresu 
mikroklimatu w produktach BHP. Badania te przyczyniły się do opracowania uvex 
climazone – kompleksowej koncepcji zarządzania mikroklimatem dla wszystkich 
obszarów działalności oraz wszystkich środowisk pracy.

Rezultat: lepsze samopoczucie, dłuższa wydajność oraz optymalny komfort 
w każdej sytuacji!

Innowacyjne zarządzanie mikroklimatem uvex climazone 
od stóp do głów 
Połączenie kompetencji badawczych uvex, kompetencji w zakresie 
opracowania produktów oraz zastosowania najlepszych materiałów 
i technologii produkcyjnych oznacza wydajny system zapewniający 
unikalne zarządzanie mikroklimatem.

Ochrona głowy Okulary ochronne
Ochrona dróg 
oddechowych

uvex airwing B z powierzchnią
o maksymalnej wentylacji

uvex super g – najlżejsze
okulary ochronne na świecie

uvex silv-Air climazone –
system trzykomorowy 
zwiększający komfort 
użytkowania
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climazone
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Wpływ otoczenia

woda wiatr ciepło zimno

Rękawice ochronne Odzież ochronna Obuwie ochronne

uvex C500 – nowa klasa
komfortu z ochroną przed
przecięciem na poziomie 5.

uvex texpergo Light SoftShell
kurtka – innowacyjna 
koncepcja

uvex xenova® atc – 
oddychające i nieprzemakalne 
materiały z GORE-TEX

Doświadcz uczucia komfortu dzięki uvex climazone 
  System zarządzania mikroklimatem osobistym
  Lepsze samopoczucie w miejscu pracy
  Dłuższa wydajność
  Optymalny komfort użytkowania w każdej sytuacji
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społeczna
odpowiedzialność

uvex safety group wspiera projekt Vision for the World e. V.

Społeczne zaangażowanie grupy uvex:
Fundacja Rainer Winter wspiera projekt Vision for the World

Dwóch partnerów – jedna wizja

Zdjęcia: 
Christoffel-Blindenmission Deutschland e.V.

„Dzięki mojej Fundacji jestem 
w stanie wyznaczyć sobie zadanie 
polegające na niesieniu pomocy 
dzieciom na całym świecie – 
dzieciom, które są w potrzebie, które 
są chore lub niepełnosprawne, 
najszybciej jak to możliwe i przy 
minimalnej biurokracji” – mówi Rainer 
Winter, udziałowiec oraz Prezes uvex 
group, wyjaśniając motywację 
zaangażowania się jego Fundacji 
w Vision for the World. Każdego roku 
prawie 500 000 dzieci traci wzrok 
w wyniku deficytu witaminy A 
w organizmie. Sukces Grupy uvex 
opiera się na ochronie wzorku. 
„Dzięki współpracy z Vision for the 
World mamy nadzieję dać szansę 
dzieciom i nastolatkom cierpiącym 
na choroby oczu na zachowanie 
wzroku” – dodaje Rainer Winter. 

Okulary dla dzieci w Nepalu 
Jako partner Vision for the World 
Fundacja Rainer Winter prowadzi 
działalność, która zapewnić ma 
dzieciom operację zaćmy. Każdego 
roku przeprowadza się około 1 200 
operacji zaćmy u dzieci w szpitalu 
Sagarmatha Choudhardy Eye oraz 
w szpitalu Biratnagar Eye w Nepalu. 
Podczas operacji wprowadza się 
sztuczną soczewkę wewnątrzgałko-wewnątrzgałko-
wą, której pomiaru dokonuje się 
zgodnie z w pełni rozwiniętym okiem. 
Do czasu zakończenia wzrostu oka 

wszystkie dzieci muszą nosić okulary 
po takiej operacji. Wsparcie uvex 
oznacza, że całkowite zapotrzebowa-zapotrzebowa-
nie obydwu klinik, wynoszące ok. 
2 000 par okularów rocznie, gwaran-gwaran-
towane jest na kilka następnych lat. 

uvex optyka „pomaga ludziom, 
aby sami mogli pomóc sobie” 
W ramach współpracy prowadzonej 
z nepalskimi klinikami okulistycznymi 
w Lahan oraz w Biratnagar, w roku 
2012 wprowadzony został program 
samopomocy, który obejmował 
szkolenia partnerskie przeprowa-
dzane wśród optyków nepalskich 

z zakresu zastosowania nowej 
technologii oraz najnowszej wiedzy 
eksperckiej. W tym celu Vision for 
the World oraz uvex zainicjowały 
projekt, w ramach którego optyk 
uvex pojechał do Nepalu, aby podzie-podzie-
lić się nowoczesną wiedzą fachową 
z optykami w Biratnagar i w Lahan. 
Projekt ten trwał w sumie cztery 
tygodnie: w październiku 2012 oraz 
w lipcu 2013. Finansowanie projektu 
zostało zapewnione przez uvex. 
Projekt „Niemieccy optycy w Nepalu” 
stanowi pierwszorzędny przykład 
tego, jak cenne jest pomaganie 
ludziom w pomaganiu samym sobie.

www.vision-for-the-world.org
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UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH

Würzburger Straße 181-189 
90766 Fürth 
NIEMCY

Tel.:  +49 800 6644891 
Fax:  +49 800 6644892

E-Mail: serviceteam@uvex.de 
Internet: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Textiles GmbH

Robert-Schumann-Straße 33 
08236 Ellefeld 
NIEMCY

Tel.: +49 3745 740-0 
Fax: +49 3745 6109

E-Mail: corporatefashion@uvex.de 
Internet: uvex-safety.de

UVEX SAFETY Gloves  
GmbH & Co. KG

Elso-Klöver-Straße 6 
21337 Lüneburg 
Postfach 24 47 · 21314 Lüneburg 
NIEMCY

Tel.: +49 4131 9502-0 
Fax: +49 4131 84338

E-Mail: gloves@uvex.de 
Internet: uvex-safety.de 

UVEX AUSTRIA Ges.m.b.H.

Kamerlweg 33 
4601 Wels 
AUSTRIA

Tel.: +43 7242 210 745 
Fax: +43 7242 210 745-28

E-Mail: safety@uvex.at 
Internet: uvex-safety.at

UVEX Arbeitsschutz  
(Schweiz) AG

Uferstrasse 90 · Postfach 
4019 Basel 
SZWAJCARIA

Tel.: +41 61 638 84 44 
Fax: +41 61 638 84 54

E-Mail: info@uvex.ch 
Internet: uvex-safety.ch

UVEX HECKEL s.a.s.

44 rue d’Engwiller 
B. P. 50029 
67350 La Walck 
FRANCJA

Tel.:  +33 388 076108 
Fax:  +33 388 725106

E-Mail: contact.france@uvex-heckel.fr 
Internet:  uvex-heckel.fr

UVEX (UK) LTD

uvex House 
Farnham Trading Estate 
Farnham   
Surrey  
GU9 9NW 
WIELKA BRYTANIA

Tel.: +44 1252 73 12 00 
Fax: +44 1252 73 39 68

E-Mail: safety@uvex.co.uk 
Internet: uvex-safety.co.uk

UVEX Safety Italia S.R.L.

Corso Grosseto 437 
10151 Torino 
WŁOCHY

Tel.: +39 011 4536511 
Fax: +39 011 7399522

E-Mail: info@uvex-safety.it 
Internet: uvex-safety.it

UVEX Safety Scandinavia AB

Pumpvägen 4 
24393 Höör 
SZWECJA

Tel.: +45 21466656  
Fax: +45 75661622

E-Mail: t.bach@uvex.de 
Internet: uvex-safety.se

UVEX SPR OOO

Blagodatnaya str. 67 
196105 St. Petersburg 
ROSJA

Tel.:  +7 812 327 6781 
Fax:  +7 812 327 6781

E-Mail:  uvex@uvex-safety.ru 
Internet:  uvex-safety.ru

UVEX SAFETY Polska sp. z o.o.sp.k.

Większyce, ul. Głogowska 3A 
47-208 Reńska Wieś 
POLSKA

Tel.: +48 77 482 62 58 
Fax: +48 77 482 62 57 

E-Mail: uvex@uvex-integra.pl  
Internet: uvex-safety.pl 

UVEX Safety CZ, k.s.

Na Jamách 394 
516 01 Rychnov nad Kněžnou 
CZECHY

Tel.: +420 494 531 331 
Fax: +420 494 533 395

E-Mail: info@uvex.cz  
Internet: uvex-safety.cz

UVEX Safety SK k.s.

Jesenná 1 
080 05 Prešov 
SŁOWACJA

Tel.: +421 517 732 138 
Fax: +421 517 594 771

E-Mail: uvex@uvex-safety.sk 
Internet: uvex-safety.sk

UVEX Safety Hungaria Bt.

Terstyánszky u. 23. 
2083 Solymár 
WĘGRY

Tel.: +36 26 560093 
Mobile: +36 30 4773135 
Fax: +36 26 560092

E-Mail: e.boros@uvex.de 
Internet: uvex-safety.hu

AZJA · PACYFIK · AUSTRALIA

UVEX (GUANGZHOU) SAFETY  
CO. LTD 

No. 3, Building ShenLan Industrial Zone 
ShiBei Avenue Dashi Panyu 
Guangzhou Guangdong 
CHINY 511430

Tel.:  +86 20 3479 2338 
Fax:  +86 20 3479 1098

E-Mail:  info@uvex.com.cn 
Internet: uvex.com.cn

UVEX SAFETY SINGAPORE  
PTE. LTD.

25, International Business Park 
#03-112/113, German Center 
Singapore 609916 
SINGAPUR

Tel.: +65 6562 8138 
Fax: +65 6562 8139

E-Mail: sales@uvex-safety.com.sg 
Internet: uvex-safety.com.sg 

UVEX Safety Australia Pty Ltd

Unit 3 Riverside Centre 
24-28 River Road West 
Parramatta NSW 2150  
AUSTRALIA

Tel.: +61 2 9891 1700 
Fax: +61 2 9891 1788 
E-Mail: info@uvex.com.au 
Internet: uvex-safety.com.au

Sydney 1800 815 790 
Melbourne +61 3 9832 0851 
Brisbane +61 7 3394 8414 
Adelaide +61 8 8376 0732 
Perth  +61 8 9209 1444

UVEX Safety New Zealand Pty Ltd

Tel.: +64 9476 1015 
E-Mail:  info@uvex.co.nz 
Internet: uvex-safety.co.nz

AFRYKA · BLISKI WSCHÓD I INDIE

uvex safety South Africa (Pty) Ltd

2 Kubu Ave, 
Riverhorse Valley Business Estate, 
Durban, 
KwaZulu Natal 
POŁUDNIOWA AFRYKA

Tel.: +27 31 569 67 80 
Fax: +27 31 569 67 81

E-Mail:  info@uvex.co.za 
Internet: uvex.co.za

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH 

Dubai O�ce  
Burjuman Business Tower  
18th Floor  
O�ce Number 1831  
Dubai  
Zjednoczone Emiraty Arabskie

ŚRODKOWY WSCHÓD: 
Tel:  +971 55 121 9531 
E-Mail:  bhorter@uvex.co.za 
Internet: uvex-safety.com 

 
 
 
 
 

Indie: 
Tel.:  +971 55 732 0171 
E-Mail: cnel@uvex.co.za 
E-Mail: india@uvex-safety.com
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